
  
 

 Volleybalvereniging Haulerwijk op weg naar Veiliger Sportklimaat. 
 
Als volleybalvereniging Haulerwijk gaan we aan de slag met het "Veilig sportklimaat" programma van 
NOC NSF. U heeft er vast wel eens van gehoord. Bijna alle sportbonden hebben zich namelijk bij dit 
programma aangesloten. Heeft u er nog nooit van gehoord, kijk dan eens op: 
 www.veiligsportklimaat.nl.    
"Veilig Sportklimaat" heeft als doel dat iedereen zich veilig en prettig voelt in de sport en daarbij 
zichzelf kan zijn. Door gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag aan te pakken. 
  
We zijn natuurlijk een relatief kleine vereniging en het gehele programma is zeer uitgebreid en breed. 
Maar er zijn een aantal onderdelen welke wij als vereniging belangrijk vinden en waar we mee aan de 
slag gaan, zoals de modules: 

 Sportief besturen 

 Sportief coachen (voor trainers / coaches / begeleiders) 

 Trainen & coachen van 6-12 jarigen 

 Trainen & coachen van pubers 

 Weerbaarheid van arbitrage (evt.later nog) 
 
Het mooie is dat het programma en de modules toepasbaar zijn bij alle soorten sporten. We proberen 
daarom ook andere sportverenigingen rondom Haulerwijk te laten aanhaken. Het grote voordeel 
daarvan is dat we als verenigingen samen op weg kunnen gaan. Want zou het niet ontzettend mooi 
zijn wanneer we als sportverenigingen de handen ineen slaan om het sportklimaat in/rondom ons 
dorp een positieve wending te geven. Voor welke sport je ook kiest, overal het zelfde positieve 
sportklimaat! 
 
Als bestuur hebben we met enkele jeugdtrainers de voorstelling "Wel winnen he!" bezocht, als start 
van Sportief coachen. De voorstelling was herkenbaar, leerzaam en zeer grappig.  
Er bestaat een ook theater versie van “Wel winnen he!” voor ouders. We zouden het als vereniging 
geweldig vinden als u als ouder ook naar die voorstelling gaat, zie daarvoor de oproep hieronder. 
 
Daarnaast denken wij eraan om nog dit seizoen "Sportief besturen" te gaan volgen, zodat we in het 
nieuwe seizoen kunnen starten met de overige modules. Een heel traject zal ca. 3-4 maanden in 
beslag nemen.  
 
We houden jullie op de hoogte. 

http://www.veiligsportklimaat.nl/


 

 

Ouders gaat u mee naar de voorstelling “Wel winnen, he!” 
 
Hoe kan je als vader of moeder zorgen dat het goed gaat met je kind in de sport?  
Wat zeg je bijvoorbeeld aan de ontbijttafel op de dag van een spannende wedstrijd?  
Wat roep je langs de kant?  
En hoe vang je je kind op na een verloren wedstrijd?  
 
Bestel nu uw kaarten voor de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’ versie ouders. Een geheel nieuwe 
voorstelling, speciaal voor ouders van jeugdleden van sportclubs.  
 
‘Wel winnen, hè!’ - versie ouders - is een humoristische theatervoorstelling met onder andere Kim 
Scheerder en Bas Grevelink (van de Comedytrain en de musical Joseph), onder regie van Aike 
Dirkzwager. Een heerlijk avondje uit in het theater! In de voorstelling volgen we 24 uur het gezin van 
Lisa en Bas, van het ontbijt zaterdagmorgen tot en met het ontbijt zondagmorgen. Hun drie kinderen 
spelen die zaterdag ieder een wedstrijd: Sander (12) gaat voetballen, Anne (8 jaar) turnen en Mathijs 
(7 jaar) tennissen.  Dat betekent een hoop stress, want het is veel geregel en gedoe (terwijl de 
kinderen best druk zijn…) en Lisa en Bas willen graag dat hun kinderen winnen.  Daar komt nog eens 
spanning in hun relatie bij. Zeker als het bestuur van de voetbalclub twijfelt of ze Bas nog wel wil als 
coach en Lisa hem verwijt dat hij zich niet wat aanpast.  
 
Voorstelling Groningen Oosterpoort 18 maart  2014   20:00-21:20 uur 
 

Kaarten kosten €5 
(mede dankzij het ministerie van VWS waardoor een kaartje niet €20  kost). 

 
Gaat u als ouders van ons jeugdlid naar de voorstelling dan krijgt u €2,50 retour van de 
vereniging. Gaat u mee? 
 
Kaarten zijn te bestellen via: http://www.welwinnenhe.nl/ouders/index.html 
 
 

http://www.welwinnenhe.nl/ouders/index.html

