Praatplaat vervolg Verdieping Training geven
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Module START

Module VERDIEPING Vraagbaak

•

Doelgroep: beginnende vinzwemverenigingen en
–trainer

•

Doelgroep: ervaren trainers
vinzwemmen

•

Inspiratie: Behoeften nieuwe verenigingen

•

Inspiratie: on-line sessies begin 2021

•

Vorm: 4 blz tips & trucs + waar & hoe meer hulp
te vinden

•

Vorm: WhatsApp groep, TEAMS sessie

•

Onderwerpen: veiligheid, basis vinzwemtechniek,
materiaal, …

•

Onderwerpen: hulp bij / met …

?

Module Verdieping Centrale Training

Centrale
Training

?

Module BASISKENNIS

BASISKENNIS

BASISKENNIS
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Jeugd

•

Doelgroep: trainers vinzwemmen met al enige tijd
ervaring

•

Inspiratie: documentatie NOB/ DOV Clubtrainer, delen
CMAS Webinar, trainers document Frank Schijf

•

Vorm: 20 blz vast legging minimale kennis voor
vinzwemtrainers

•

Onderwerpen: veiligheid, ‘standaard’ oefeningen
houding en vinzwemtechniek, …

•

Doelgroep: vinzwemmers en –trainers
(eventueel mix qua ervaring tbv
kennisoverdracht)

•

Vorm: 90’ les in zwembad

Budget in 2021? Relatie KNZB?

Ontwikkelingen vinzwemmen
Sport Akkoord
• NOC*NSF
• Toekenning Service Train de Trainer aan de
badrand
• Vanaf het moment dat de services lijst
gepubliceerd gaat worden (1 maart), nemen
de adviseurs lokale sport deze lijst mee naar
de verenigingen in hun buurt. Vanaf dat
moment kunnen verenigingen dus een
aanvraag doen voor een bepaalde service bij
hun adviseur. Zij tekenen zich daarvoor in en
de service wordt bij afname betaald door het
sportakkoord aan jou. Het is de bedoeling dat
je zelf deze service verder gaat ontwikkelen,
daar is helaas geen speciale subsidie voor.
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Maatschappelijke Dienst Tijd
• Reddingsbrigade Dordrecht
• Gericht op Jeugd
• 3 modules
• Reanimatielessen !DRB
• Toezicht zwembad!DRB
• Vinzwemtechniek ! START

• 80 uur per jongere / €250,• Waarvan 40 opleiding (3 modules)
• 40 uur inzet helpen bij vereniging
• Bijdrage aan vereniging €90,-

Train de Trainer aan de badrand
Uitwerking / media
• Flyer (vb zie rechts)
• PPT met diverse (onder) water
activiteiten
• Kan On-line aangeboden worden
(live is leuker!)
• Materiaal?

