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23/01/2014
Betreft : Sportac opleiding:

Beste voorzitter, secretaris

Op vrijdag 25 april om 19u organiseert het bestuur in samenwerking met het BLOSO Dynamoproject een opleiding met als thema “MotivAction” Dit onderwerp is zeer warm aanbevolen.
Motivatie is... iemand helpen ont-dekken waarom hij/zij iets wel of niet wil doen en dit dan open bespreken. Een
gemotiveerd iemand verzet dubbel zoveel werk met dubbel zoveel energie en dubbel zoveel plezier en
logischerwijze dubbel zoveel resultaat. Stel je voor dat je hele club op die manier de zaken (nog meer) aanpakt?
Wat zijn de gevolgen denk je? Bestaat het? Komt het wel eens voor? De workshop "MotivAction" geeft je in
ieder geval inzichten en tools in handen om de meest gunstige omstandigheden te creëren, waardoor je
bestuurs- en clubleden alle extra kansen kennen en krijgen om op gedreven en resultaatgerichte wijze in
“MotivAction” te schieten! Uiteraard wordt deze workshop praktisch en leuk aangepakt, zodat je niet ge-demotiveerd clubwaarts keert en als t goed is, ken je aan het eind van de workshop van een aantal medeworkshoppers hun motivatoren (“licht aan”-knoppen) en demotivatoren (“licht uit”-knoppen)!
We hopen jullie dan ook talrijk te kunnen verwelkomen op deze interessante avond.
Locatie: Huis Van De Sport – Zuiderlaan 12 – 9000 Gent.
De deelnameprijs is democratisch gehouden en daarvoor verwijs ik jullie naar het formulier.
Betalingen kunnen uitgevoerd worden op onderstaande rekeningnummer.
De bijscholing is erkend door het BLOSO aangaande de jaarlijkse verplichte bijscholing van
bestuursleden / trainers en er wordt ook een attest van het BLOSO voorzien. Dit is voor elke club
belangrijk aangaande de aanvraag voor subsidies bij de gemeente of stad.
Inschrijven kan via deze link : http://www.dynamoproject.be/bijscholing/motivaction-gent-vr-25042014-1900
of via onze website: www.zwemfederatieoostvlaanderen.be
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