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Standaard tekst geselecteerde sportclubs 
 
 
Beste 
 
Recent stelde jouw sportclub zich kandidaat om als pilootclub te fungeren binnen het project ‘Multimove voor 
kinderen’’. Dit proefproject van de Vlaamse Minister van Sport Philippe Muyters wil de ontwikkeling van de 
basismotoriek van kinderen (3 – 8 jaar) op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren. 
Met veel plezier laten wij je weten dat jouw sportclub geselecteerd werd om aan dit proefproject mee te werken! 
We willen samen met jouw sportclub volgend sportseizoen van dit project een succesvol, geslaagd en 
toonaangevend voorbeeld in Vlaanderen maken. 
 
De Vlaamse Sportfederatie vzw selecteerde uit de 62 kandidaat sportclubs verspreid over 13 sportfederaties, 51 
pilootclubs. Rekening houdende met de vooropgestelde criteria (motivatie, ervaring, engagement, werking, 
geografische ligging, …) én met het doel tot een gevarieerde mix van complementaire clubs te komen, werden 
volgende sportclubs geselecteerd binnen [naam federatie] ….: 
 
[naam sportclub] … 
[naam sportclub] … 
[naam sportclub] … 
[naam sportclub] … 
[naam sportclub] … 
[naam sportclub] … 
 
We geven je graag nog belangrijke informatie mee voor de opstart van het project: 
 
INFOSESSIES 
Wellicht heeft je club nog heel wat vragen bij het project, of is nog niet iedereen binnen het clubbestuur op de 
hoogte van de inhoudelijke en praktische elementen van het project? Of ben je nieuwsgierig naar de concrete 
invulling van het project?  
Binnenkort organiseren we een informatieavond om de nodige krijtlijnen uit te stippelen en bijkomende toelichting 
over het proefproject te geven. We hopen dan ook dat minstens één vertegenwoordiger van jouw club aanwezig 
kan zijn. 
De informatieavonden worden op onderstaande data en plaatsen georganiseerd. Deelname aan de 
informatieavond is gratis. Je kiest zelf de locatie/datum die jou of jouw club het beste schikken. 
 

Roeselare: dinsdag 19 maart 2013 
Hasselt:  dinsdag 9 april 2013 
Gent:  dinsdag 16 april 2013 
Antwerpen: donderdag 18 april 2013 
Leuven:  donderdag 25 april 2013 

Over  de exacte locatie, het inhoudelijke aspect van de infosessie en de inschrijving word je binnenkort 
geïnformeerd. 
 
OPLEIDINGEN 
Zoals reeds aangegeven werd in de projectoproep, zullen de betrokken jeugdtrainers/lesgevers opgeleid/begeleid 
worden. Op die manier krijgen de clubs de kans om het breed bewegingsaanbod kwalitatief uit te bouwen.  
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We voorzien voor de betrokken jeugdtrainers/lesgevers zonder diploma Lichamelijke Opvoeding 6 mogelijke 
opleidingsmomenten. Voor jeugdtrainers/lesgevers met een LO-diploma worden 3 opleidingsmomenten voorzien. 
Elke jeugdtrainer/lesgever moet één opleidingsmoment gevolgd hebben. Ook hier kies je zelf de locatie/datum 
die jou of jouw club het beste schikken.  
 
Opleidingsdagen voor jeugdtrainers/lesgevers met geen specifiek LO-diploma: 

zaterdag 8 juni 2013 – 9u-16u 
zaterdag 15 juni 2013 – 9u-16u  
zaterdag 29 juni 2013 – 9u-16u 
zaterdag 6 juli 2013 – 9u-16u 
zaterdag 24 augustus 2013 – 9u-16u 
zaterdag 31 augustus 2013 – 9u-16u 

De opleiding zal gedurende een volledige dag (van 9 tot 16u met inbegrip van een broodjesmaaltijd) 
plaatsvinden. 
 
Opleidingsdagen voor jeugdtrainers/lesgevers met een specifiek LO-diploma (Master/Licentiaat LO of 
Bachelor/Regent LO): 

donderdag 13 juni 2013 – 19u-21u30 
vrijdag 21 juni 2013 - 19u-21u30 
dinsdag 3 september 2013 - 19u-21u30 
 

Uiteraard wordt jouw club over de locatie en het inhoudelijke aspect van de opleidingen en de 
inschrijvingsprocedure later geïnformeerd. 

We willen je nogmaals bedanken voor jouw kandidaatstelling, en hopen om er samen met jou 
een geslaagd project van te maken. Heb je ondertussen nog vragen, dan kan je terecht bij [naam 
contactpersoon federatie] 

 
Vriendelijke groeten 
 
Ondertekening door federatie en door Sofie De Bock 
 
 


