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Informatie trainerscursus niveau 2
V.V. Boni vindt haar trainers belangrijk, want zonder jou zijn we nergens! We willen dan ook graag bijdragen
aan het (verder) opleiden van onze trainers. Ben je al trainer bij Boni of zou je graag training willen geven? Dan
kom je aanmerking voor het volgen van de trainerscursus niveau 2 (VT2). Middels deze informatiebrief willen
we je graag verder informeren over de cursus en de voorwaarden die hieraan zijn verbonden.
Wat houdt VT2 in?
VT2 is een officiële Nevobo cursus waarbij je op een interactieve manier aandacht besteedt aan de opbouw van
een training, methodiek en didactiek. V.v. Boni heeft ervoor gekozen om onze leden de VT2 te laten volgen bij
Ine Klosters. Meer inhoudelijke informatie over de cursus vind je hier: https://volleybalwest.nl/opleidingsaanbod/vt2-volleybal-nevobo-opleiding/
Voorwaarden voor het volgen van de VT2-trainerscursus
● Je bent bereid minimaal twee jaar training te geven .
Om de VT2-cursus te kunnen volgen dien je beschikking te hebben over een team dat je traint, om zo het
geleerde meteen in praktijk te brengen. Dit is een vereiste vanuit de opleiding zelf. Dit betekent dat je ten tijde
van het volgen van de cursus elke week een team van v.v. Boni training dient te geven. Indien je op dit moment
nog geen trainer bent, maar wel graag de cursus zou willen volgen dan kunnen we regelen dat je ook de
beschikking krijgt over een team. De vereniging stelt de vereiste dat je na het volgen van de VT2-cursus
minimaal twee jaar training blijft geven bij v.v. Boni. Hierbij gaan we ervan uit dat je elke week training geeft,
specifieke omstandigheden daar gelaten natuurlijk. Indien er specifieke redenen zijn waarom je toch de VT2cursus wilt volgen maar (waarschijnlijk) geen twee jaar training zult kunnen geven, dan kun je dit bespreken
met de contactpersoon van het bestuur: Marloes Verstappen. Het bestuur ontleent zich het recht
aanpassingen dan wel uitzonderingen te maken op deze voorwaarde indien dit niet in strijd is met het belang
van de vereniging. Kortom, in goed overleg is er de mogelijkheid om andere afspraken te maken.
● Je investeert eenmalig je trainingsvergoeding van 1 seizoen om (deels) bij te dragen aan de
bekostiging van de cursus.
In het eerste jaar als trainer, na het volgen van de VT2 cursus, kun je geen aanspraak maken op je
trainersvergoeding van dat betreffende jaar. De reden hiervoor is dat deze vergoeding gebruikt zal worden om
een deel van de kosten van de cursus af te dekken Het resterende bedrag wordt door v.v. Boni bekostigd.
Vanaf het tweede jaar als trainer, en de jaren daaropvolgend, mag er wel aanspraak gemaakt worden op de
trainersvergoeding.
● Je deelt je kennis met andere trainers/leden binnen v.v. Boni.
Dit kan op vele manieren, zoals digitaal trainingsopbouw of oefeningen delen. Maar ook fysiek, zoals andere
trainers de mogelijkheid geven mee te kijken met trainingen. Op deze manier willen we de rest van de trainers
ook laten profiteren van de cursus. We verwachten in ieder geval één interne cursus/clinic na het behalen van
de VT2-cursus, maar meer mag natuurlijk altijd.
Overeenkomst
Bovenstaande voorwaarden willen we voor het starten van de cursus vastleggen door middel van een
overeenkomst. Deze zal door de contactpersoon van het bestuur mondeling met je worden doorgenomen
zodat deze vervolgens door beide partijen ondertekend kan worden.
Ben je geïnteresseerd? Of heb je vragen?
De contactpersoon voor de trainerscursussen is Marloes Verstappen.
Heb je interesse in het volgen van de trainerscursus, of heb je een vraag? Stuur gerust een email naar
trainers@vvboni.nl! Bellen mag natuurlijk ook als je liever even persoonlijk wilt overleggen: 0634133673.

Dit document is gebaseerd op het beleidsdocument ‘Beleid trainerscursussen’. Desbetreffende document is
leidend met betrekking tot regels dan wel voorwaarden omtrent het volgen van trainerscursussen.

