SPORTCLUBONDERSTEUNING

ONZE CLUB SCOORT...
De (talen)diversiteit in de Vlaamse Rand evolueert snel. Hoe kan een sportclub haar Nederlandstalige werking
behouden? Hoe zorg je dat iedereen zich goed voelt in de club? En hoe krijg je elke ouder betrokken?
Met Boest! – onze sportclub scoort zoekt vzw ‘de Rand’ samen met een club naar antwoorden op deze
uitdagingen. Via een traject op maat zorgt een begeleider voor info en tips, werkt hij samen met de club een
stappenplan uit en starten ze acties op. Die acties kunnen bestaan uit workshops, coaching, activiteiten voor
leden en hun ouders ...

WORKSHOPS

Een warm onthaal voor alle leden en hun ouders
Toegankelijke trainingen met heldere communicatie naar alle leden
Heldere geschreven en gesproken communicatie naar ouders
Taalafspraken in de club
Ouderbetrokkenheid

COACHING

Individuele coaching van Nederlandstalige trainers
Individuele taalcoaching van anderstalige trainers i.f.v. NL oefenen
Ondersteuning (jeugd)coördinatoren i.f.v. gebruik kijkwijzer
Screenen en herwerken van clubdocumenten

ONDERSTEUNING OP MAAT VAN ELKE SPORTCLUB
SAMEN SCOREN MET NEDERLANDS...
Met de info op www.boestjesportclub.be kunnen sportclubs zelfstandig stappen zetten om hun club toegankelijker
te maken en het Nederlands een plaats te geven binnen de meertalige realiteit. De filmpjes en tips vormen een
inspiratiepakket voor alle sportclubs in de Vlaamse Rand. Ze richten zich tot trainers, jeugdcoördinatoren en
bestuurders. Ze vormen ook een belangrijk onderdeel van de methodiek waarmee vzw ‘de Rand’ sportclubs en
andere sportpartners ondersteunt.

TOOLKIT

Documenten m.b.t. visie
Tips en checklists
Voorbeelden van clubdocumenten
Inspiratie en getuigenissen uit sportclubs

OPEN
AANBOD

Infosessie voor lokale besturen, sportclubs en andere partners
Webinars: sporttakoverschrijdend en o.b.v. verschillende thema's
Diverse materialen ter ondersteuning van oefenkansen NL
Herwerken van documenten (erkenningsreglement, gedragsregels)

WWW.BOESTJESPORTCLUB.BE
Vzw ‘de Rand’

Kaasmarkt 75 - 1780 Wemmel

boest@derand.be
www.boestjesportclub.be

Sportclubondersteuners:
Nizar Ujayli - 02 456 97 86
Tim Timmermans - 0478 78 14 77

SPORTCLUBONDERSTEUNING

INFOSESSIE & VRAAGVERHELDERING

WEBINARS

WORKSHOPS

Vzw ‘de Rand’ informeert lokale besturen, sportclubs en partners over de (talen)diversiteit in de Vlaamse Rand. Tijdens
een infosessie met cijfers over de demografische evoluties op lokaal niveau, gaan we bijvoorbeeld op een sportraad in
dialoog en krijgen we zicht op welke uitdagingen dat met zich meebrengt voor sportclubs en andere sportpartners. Na
een infosessie kijken we samen hoe we verschillende clubs samen of een individuele club kunnen ondersteunen.
In een vraagverhelderend gesprek met een individuele club of sportpartner polsen we gericht naar welke noden
er volgens hen zijn bij hun bestuurders, trainers, leden en ouders. Op basis daarvan zorgt vzw 'de Rand' voor een
plan van aanpak dat kan bestaan uit workshops, coaching, de ondersteuning van activiteiten voor leden en ouders ...
Samen gaan we op maat én op tempo van de club in de praktijk aan de slag.

Warm onthaal

Bestuur en eventueel ook trainers krijgen tips en inspiratie voor het onthaal en inschrijven van nieuwe leden. Is de inschrijvingsprocedure
toegankelijk voor iedereen? Wat communiceren we bij de start van een nieuw seizoen naar leden en hun ouders? Hierin is er specifieke
aandacht voor leden en ouders die misschien nog niet zoveel Nederlands begrijpen en spreken.

Toegankelijke trainingen met heldere communicatie naar alle leden

Hoe zorg je als trainer dat alle leden je instructies begrijpen, dat je zoveel mogelijk kan vasthouden aan het Nederlands en dat elk lid zich
goed voelt in de ploeg? Waar kan je rekening mee houden om leden die Nederlands aan het leren zijn te betrekken en hen eventueel een
oefenkans Nederlands te bieden?

Heldere geschreven en gesproken communicatie naar ouders

Hoe zorg je dat alle ouders je brief, e-mail of nieuwsbrief begrijpen? Zijn je verwachtingen in bijvoorbeeld een engagementsverklaring of
gedragsregels naar ouders duidelijk? Met enkele tips zorg je ervoor dat je communicatie met alle ouders vlot verloopt

Taalafspraken in de club

We vertrekken vanuit de huidige realiteit en kijken samen of er in de club afspraken zijn over het gebruik van Nederlands en andere
talen. Sommige clubs hebben er geen of soms zijn er maar zijn ze niet echt gekend. Op basis van de verwachtingen van de sportraad
of het lokaal bestuur zorgen we samen op maat van een club voor gedragen taalafspraken op papier en in praktijk.

Ouderbetrokkenheid

In een sportclub zijn heel wat helpende handen nodig. Ook ouders kunnen een rol opnemen, heel wat sportclubs verwachten dat immers.
Wat is ouderbetrokkenheid, welke vormen van ouderbetrokkenheid bestaan er en welke taken kan je aan ouders geven of vragen?
Soms is er in een club 1 bestuurder of trainer geïnteresseerd in een specifiek thema. Daarom organiseert vzw 'de Rand' webinars waar
iedereen welkom is. Deelnemers krijgen er tips, inspiratie en voorbeelden om in hun club om te gaan met de talendiversiteit en het
Nederlands in te zetten als verbindende taal in je club. Momenteel hebben we in ons aanbod:

Duidelijk communiceren naar alle leden

Tijdens dit webinar krijgen trainers tips zodat alle leden de instructies begrijpen en zich goed voelen tijdens de
training, ook leden die nog niet zoveel Nederlands begrijpen en spreken.

Inschrijven in je sportclub

Bestuursleden krijgen inspiratie om stil te staan bij de inschrijvingsprocedure en zich hier goed op voor te bereiden.
Met tips, voorbeelden en een checklist zorg je voor een geslaagde start van een nieuw seizoen.

Duidelijk communiceren naar alle ouders

Hoe communiceer je als Nederlandstalige club met ouders die weinig of geen Nederlands begrijpen? Tips en
voorbeelden zorgen voor toegankelijke en vlotte communicatie met alle ouders.

Heb je ideeën of tips voor de
ontwikkeling van nieuwe
workshops en webinars?
Laat het ons weten!
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