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Sporta Team

Heb je het al gemerkt? De

clubwerking van Sporta-federatie

gaat nu verder als Sporta Team! Dat

is onze vertrouwde service in een

nieuw en fris jasje! Ben jij het al

gewoon? Klinkt het nog een beetje

vreemd? Geen zorgen. We doen er

alles aan om jullie deel te laten

uitmaken van ons team!  

Kon jij ons al online terugvinden? Vanaf nu vind je ons steeds terug als

Sporta Team 

  

Save the date(s):

Sporta Team Boostdays

Op de Sporta Team Boostdays krijgt je

club een  gratis boost. We bieden  3

interessante infosessies  aan (2

online en 1 live op een unieke

locatie!) waarmee je als

clubbestuurder aan de slag kunt om jouw club te versterken. De

thema’s van deze infosessies houden we nog even in petto, maar we geven

je alvast de data mee:

19/10/2021 (20:00-21:00) virtueel van bij je thuis

21/10/2021 (20:00-21:00) virtueel van bij je thuis

30/10/2021 (9:30-13:00) live in het stadion van KV Mechelen
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Maak binnenkort je keuze(s) en laat je inspireren! Je ontvangt nog een

uitnodiging. Het wordt zeker en vast de moeite. Tot dan?

Kom bij ons in het team

Sporta Team breidt uit. Heb jij een hart voor

sport en ben je een krak in office

management? Dan ben jij misschien de

beleidsmedewerker en verzekeringsexpert

die wij zoeken.

In afstemming met de manager en de coördinatoren realiseer je

beleidsvoorbereidend werk voor de organisatie. Je neemt hiervoor taken op

zoals het opstellen van het jaarlijkse activiteitenverslag, het voorbereiden

van het vierjaarlijks beleidsplan, het uitschrijven van beleidsnota’s en

projectvoorstellen, ondersteuning bieden aan het kwaliteitsbeleid, … Ook

het verwerken en optimaliseren van de dienstverlening rond verzekeringen

is een belangrijk deel van jouw taken.

Ontdek of jouw profiel bij ons past! Graag ontvangen we jouw motivatiebrief

met cv zo spoedig mogelijk via solliciteren@sporta.be.

Bijscholingen en opleidingen in het najaar

Dit najaar kan je heel wat

opleidingen en bijscholingen volgen

op maat van sportclubmedewerkers

en trainers! Start zo het nieuwe

seizoen met nog meer kennis!

 28/9  Aantrekken van nieuwe en

jongere vrijwilligers: hoe vergroot je

de kans op succes?

De perceptie leeft dat jongere mensen moeilijk te motiveren zijn tot

vrijwilligerswerk, laat staan hen te motiveren tot een vast engagement. De

waarheid ligt eerder in het enorme vrijetijdsaanbod van vandaag waarvan

vrijwilligerswerk een onderdeel is. Vrijwilligers van vandaag vertrekken

sterker vanuit hun noden en gaan van daaruit op zoek naar een zinvolle

vrijetijdsbesteding. Veelal is dat er een waar het leuk is én waar ze zich

gewaardeerd en gemotiveerd voelen om een bijdrage te leveren.

 16 & 23/10 Opleiding aanspreekpunt integriteit

Een API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders,

begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met vragen en klachten

over grensoverschrijdend gedrag. Zorg ervoor dat ook in jouw club alle

leden en medewerkers zich veilig voelen bij een vertrouwenspersoon!
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Ontdek alle data en locaties

 2/10  Eerste hulp bij sportongevallen

Wist je dat reanimatie vaak het verschil maakt tussen leven en dood? Ook jij

kan het leren! Aarzel niet want deze vaardigheid is van levensbelang!

Reanimatie en typische sportletsels, je leert er alles over in onze EHBO in de

sport opleiding!

 20 & 27/11 Get fit 2 sport - bijscholing sportletselpreventie

Sportletselpreventie is belangrijker dan ooit nu vele sporters door corona

meer dan een jaar hebben stilgelegen. Daarom organiseren we dit najaar

de bijscholing Get fit 2 sport speciaal voor trainers. In 2 sessies word je

opgeleid om sportletselpreventie te implementeren in jouw trainingen!

Zit er in jouw club een jonge

leeuw?

‘Jonge Leeuwen’ is een project dat jonge

gemotiveerde clubleden wil activeren, uitdagen

en samenbrengen om clubengagement aan te

gaan om zo de persoonlijke ontwikkeling binnen

jouw club te stimuleren.

Hoe gaat dit in zijn werk? Clubleden tussen de 16 en 25 jaar die bruisen van

energie en een leuk project in gedachten hebben met oog op

clubengagement kunnen zich kandidaat stellen!  Toekomstige ‘Jonge

Leeuwen’ dienen vóór 1 december 2021 een draft van hun project

in via team@sporta.be.  Sporta zal hieruit één project kiezen en

voorleggen aan de Vlaamse Sportfederatie. Dit project zal dan in

samenwerking van de VSF verder worden uitgewerkt en de nodige

ondersteuning krijgen.

Sporta slaat de handen in

elkaar met Think Pink

Sporta Zeker Sporten slaat de handen in

elkaar met Think Pink voor de succesvolle

beweegcampagne Think Pink on the Move!

Zo brengen we samen nog meer mensen in

beweging.

Kom mee lopen, wandelen of fietsen doorheen de natuur in Laarne of

Koksijde of profiteer van onze gratis webinars waarin we zeer herkenbare
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Lees er alles over en kom in beweging!

Ontdek nu alle mogelijkheden van de Mijn CM app

Sporta Team SHARE TWEET

sportieve vraagstukken aan bod laten komen. Zo nemen we drempels weg

zodat jij nog slimmer kan blijven sporten!

Heb je opnieuw je lidgeld betaald? Vraag je CM-sportvoordeel nu aan via

Mijn CM-app! Je laat je aanvraagformulier nog altijd invullen door de

sportclub*, maar daarna gaat alles digitaal en automatisch.

Een foto van je formulier en de app zorgt voor de rest.

*Wist je trouwens dat je de aanvraagformulieren als club makkelijk kan genereren en

verzenden via Mijn Beheer? Ga via documenten > ziekenfondsattesten).
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Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600 Berchem

T. +32 3 361 53 40
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