seminars
SEMINAR

DE ONDERNEMENDE
SPORTVERENIGING
DAG:
TIJD:

WOENSDAG & DONDERDAG
10.30 UUR

Voor de bezoekers aan de beurs organiseert
de ValueFactory, aanwezig in de stand van
SportFM, een seminar over de ondernemende
sportvereniging.
Tijdens dit seminar gaan we met de bezoekers in
gesprek over o.a. de noodzaak en wenselijkheid
van een meer ondernemende houding van
sportverenigingen; de toekomst van die
verenigingen en de mogelijkheden die er zijn om
nieuwe werkwijzen en methoden te gebruiken.
Aan de hand van de Waardenbox (zie FM Sport
nr. 4) bespreken we welke thema’s relevant zijn,
hoe deze met elkaar verband houden, en hoe je
daar als sportvereniging ook concreet mee aan de
slag kunt.
Binnen ieder thema is er een aantal ‘klassieke’
werkwijzen (bijvoorbeeld: bij ‘financiering’ is
sponsoring een bekende methode). Deze zullen we
op het seminar niet al te uitgebreid bespreken.We
kijken vooral naar nieuwe mogelijkheden, zoals
verhuur van je accommodatie en crowdfunding.
Maar ook: Sport Impact Bonds (een methode om
financiering van investeerders aan te trekken,
met een garantie vanuit de gemeente bij een
gerealiseerd resultaat) komt aan de beurt.
We gaan met u kijken welke opties er zijn. Niet
alleen over financiering, maar op de diverse
andere deelgebieden als accommodatie, mensen,
maatschappelijke meerwaarde, samenwerking en
organisatie.

deelname aan de seminars is gratis
SEMINAR

SCHMITZ FOAM PRODUCTS
DAG:
TIJD:

WOENSDAG
12.00 UUR

Meer dan 25 jaar ProPlay Performance Pad’ door
Rob Moors (Export Manager) en Ron Moors
(Quality & Development).
Ontdek de voordelen van een performance pad.
Schmitz Foam Products verwerkt sinds 1990
polyethylene schuim tot performance pads.
Deze worden geproduceerd onder de merknaam
‘ProPlay’. ProPlay performance pads worden
wereldwijd toegepast onder kunstgras sportvelden
en speeltuinen voor schokabsorptie, drainage en
valbescherming.’

SEMINAR

AANLEG OF RENOVATIE VAN
(KUNSTGRAS) SPORTVELDEN:
3 FLITSPRESENTATIES OVER
ACTUELE ONDERWERPEN
DAG:
TIJD:

DONDERDAG
12.00 UUR

Er is veel gaande over de positie van kunstgras in
Nederland.
Zembla bracht de discussie over infill materialen
voor kunstgras voetbalvelden op gang.
Het profvoetbal discussieert wekelijks over
kunstgras, hybride gras en natuurgras. Allemaal
ontwikkelingen die invloed hebben op de keuzes
die Gemeentes en Verengingen moeten maken bij de
aanleg en renovatie van sportvelden en natuur- of
kunstgras in het bijzonder. Zien we door de bomen
nog wel het bos? Tijdens 3 korte flits-presentaties
wordt u bijgepraat over 3 actuele thema’s op het
gebied van aanleg van (kunstgras) sportvelden:
1. KIWA ISA-SPORT:
Kunstgras infill producten:
• Welke infill producten voor kunstgras
voetbalvelden zijn er?
• Wat zijn de verschillen tussen de producten?
• Hoe kom ik tot een juiste keuze voor mijn
kunstgras voetbalveld?
2. FIELDTURF BENELUX / DESSO:
Natuurgras – Hybride gras – Kunstgras:
• Wat zijn de verschillen?
• Welk type past het best bij mijn vereniging op
basis van gebruik, kosten (TCO) & organisatie?
3. ONAFHANKELIJK ADVIESBUREAU:
Aanleg of Renovatie van een kunstgras hockey/
voetbalveld of tennisbaan:
Hoe organiseer ik mijn voorbereiding en
projectmanagement het meest efficiënt, zonder
verrassingen achteraf?

SEMINAR

MBP COACH TO COACH WORKSHOP
DE VOETBAL FUNDAMENTALS WAAR
HET ALLEMAAL MEE BEGINT!!
DAG:
TIJD:

DONDERDAG
15.00 UUR

Is voetbal jouw passie? Droom jij ervan om in de
Champions League te coachen? Geef dan gehoor
aan jouw passie voor coaching en training en
ontdek de unieke MBP (Making Better Players)
methodologie, waarmee je de top kan bereiken.
Sport Networking School of Coaches biedt
voetbaltrainers over de gehele wereld de kans
om te worden opgeleid volgens de revolutionaire
MBP-methodologie.
Sport Networking maakt gebruik van de
MBPmethodologie fundamental, waarbij
ploegen en individuele spelers leren begrijpen
hoe, wanneer en waar keuzes gemaakt
moeten worden om tijdens een wedstrijd de
juiste beslissing te kunnen nemen. Een MBPmethodologie fundamental is de optimale
reactie op een wedstrijdsituatie. De MBPmethodologie fundamentals zijn gerelateerd aan
een aantal elementen. Deze elementen zijn de
positie van de speler in het veld, de formatie en
speelwijze van de trainer/coach voor een specifiek
team. Er bestaan individuele, linie en team
MBPmethodologie fundamentals. Deze eerste
inkijk in de MBP-methodologie fundamentals
geeft u een eerste indruk wat hiermee allemaal
mogelijk is, dus mis deze kans van de buiten
categorie niet.

OM JE AAN TE MELDEN
STUUR EEN EMAIL NAAR:
INFO@NATIONALESPORTVAKBEURS.NL
VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP:
WWW.NATIONALEVOETBALVAKBEURS.NL

