Vrijdag 25 mei 2007
REGIONALE TECHNISCHE BIJEENKOMST

VOOR J- EN A-TRAINERS

ONDERWERP: PLANNING / ORGANISATIE / TRAININGSOPBOUW
DOCENT: BEN ROS

DATUM: VRIJDAG 25 MEI 2007
TIJD: 19:30 TOT 22:00 UUR

TTV BELCRUM
ADRES: KADIJKJE 7, BREDA

INHOUD TECHNISCHE BIJEENKOMST
In deze bijscholing zal dieper worden ingegaan op het plannen en
organiseren van trainingen. Waar moet ik op letten bij een goede
trainingsopbouw en hoe maak ik 40/50 trainingen die nog bij elkaar passen
ook? Verder komt ook nog het maken van een beleidsplan of/en jaarplanning
aan de orde. Genoeg interessante informatie om te zorgen dat je deze avond
aanwezig bent.

DOCENT
Ben Ros zit in de vut, waardoor hij nog meer tijd heeft gekregen om een
tafeltennis “gek” te zijn. Hij geeft al ruim 25 jaar training, waarvan 16 jaar
voor de NTTB. Verder is hij vaak te vinden bij TTV Belcrum, wat door de
mensen in Brabant wordt beschouwd als zijn clubke.

LICENTIE
Het volgen van de bijeenkomst is voor J- en A - licenties de gelegenheid om
te voldoen aan een van de eisen tot het behoud van de licentie.

AANMELDING
Aanmelden dient per e-mail of schriftelijk te gebeuren met behulp van
bijgaand aanmeldformulier. Het is belangrijk dat u zich (in verband met de
organisatie) tijdig aanmeldt.
Mail of stuur het ingevulde aanmeldingsformulier naar: Selma Straatman,
Leharstraat 33, 5011 KA Tilburg, tel: 06-43077563 (na 17:00 uur) mailadres:
selma_paetzel@hotmail.com

DE INSCHRIJVING SLUIT OP 20 MEI 2007.
KOSTEN
De kosten van de bijscholing zijn: voor leden van de VVTT € 6,00 en voor
niet leden € 7,50, dit bedrag dient bij binnenkomst te worden voldaan.

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE
TECHNISCHE BIJEENKOMST

met het thema

Planning / Organisatie / Trainingsopbouw
Datum:

vrijdag 25 mei
TTV BELCRUM
ADRES: KADIJKJE 7, BREDA
Ondergetekende zal deelnemen aan de technische bijeenkomst van
de VVTT op vrijdag 25 mei 2007.
NAAM:
ADRES:
POSTCODE EN W OONPLAATS:
TELEFOON:
E-MAIL:
VERENIGING:
BONDSNUMMER:
LID VVTT:

JA / NEE

SOORT LICENTIE (INDIEN VAN TOEPASSING):
Mail of stuur dit formulier uiterlijk 20 mei 2007 naar Selma Straatman, Leharstraat 33,
5011 KA Tilburg, tel: 06-43077563 (na 17:00 uur) mailadres: selma_paetzel@hotmail.com
DATUM:
HANDTEKENING:
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING

