VSU Sportcongres in teken van jubileum
Vereniging Sport Utrecht organiseert op maandag 24 september het VSU
sportcongres, dat deze keer in het teken staat van het 25-jarig bestaan. De
VSU werd in 1987 opgericht als behartiger van de belangen van Utrechtse
sportclubs en is dat ook nu nog. Ook ondersteuning en versterking van de sportclubs is
een kerntaak van de VSU. Daarom staat het sportcongres in het teken van het thema
'moeiteloos besturen'.
Behalve een markt waar bedrijven in de sport zich presenteren en een plenair gedeelte onder leiding van Elsemieke Havenga - met sprekers als burgemeester Aleid Wolfsen van
Utrecht en sportwethouder Rinda den Besten, wordt op het sportcongres stilgestaan bij
het vijfde lustrum van de VSU. Zo wordt de nieuwe website van de VSU gelanceerd en
een special van het Sportjournaal rond het 25-jarig bestaan gepresenteerd.
Inmiddels hebben zich al 175 vertegenwoordigers van Utrechtse sportclubs aangemeld
voor het sportcongres. Ze kunnen twee van de twaalf workshops bezoeken, die vrijwel
allemaal in het teken staan van 'moeiteloos besturen'. Zo toont Theo Hoek bij 'Meer
vrijwilligers in kortere tijd' een praktische en succesvolle methode om meer clubleden tot
vrijwilliger te maken. De workshop 'Meer leden in kortere tijd' (Ted van der Bruggen) laat
zien hoe verenigingen een succesvolle ledenwervingsactie kunnen opzetten. In de
workshop 'Effectief begeleiden van jeugdspelers' geeft Kelly Dekker inzage in het
programma Positief Coachen. Daarnaast is er aandacht voor 'besturen met een visie'
(onder leiding van Daniel Klijn), een workshop social media voor verenigingen (Martin
van Berkel), Sport en Alcohol (Ineke Damen en Martine Kemps), een sterke
clubbegroting in crisistijd (Arjen Godthelp), aangepast sporten (Henk-Jan Vos) en de
waarde van een sportarts (Esther Schoots). Omdat de VSU er ook is voor de topsport in
Utrecht, geeft roeier Sjoerd Hamburger een terugblik op de Olympische Spelen in Londen
en blikt Henny Smorenburg vooruit op het EYOF 2013. En voor de congresgangers die
niet stil kunnen zitten, biedt de Utrechtse rugbyclub URC de clinic 'de reis van Good to
Great'.
De VSU biedt haar leden - de Utrechtse sportverenigingen – en relaties de mogelijkheid
zich in al deze thema's te verdiepen tijdens het VSU Sportcongres maar blijft dat ook
doen na het sportcongres. Ook na 24 september kunnen alle Utrechtse sportverenigingen
en topsporters uit de regio Utrecht bij de VSU terecht voor ondersteuning en advies. Kijk
op (vanaf 24 september de geheel vernieuwde) website www.sportutrecht.nl voor een
compleet overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden voor zowel verenigingen als
talentvolle sporters. Tevens kan iedereen op www.sportutrecht.nl/sportgids terecht voor
een overzicht van het volledige sportaanbod binnen de gemeente Utrecht.
Programma
VSU Sportcongres en viering 25-jarig jubileum Vereniging Sport op maandag 24
september 2012
17:00 - 19:30 uur: Bedrijvenmarkt
17:30 - 19:00 uur: Buffet voor alle deelnemers
19:30 - 20:00 uur: Plenaire Opening Sportcongres
20:00 - 20:40 uur: Workshop/sportieve clinic ronde 1
20:50 - 21:30 uur: Workshop/sportieve clinic ronde 2
21:30 - 22:00 uur: Plenaire afsluiting (25 jaar VSU)
22:00 - 23:00 uur: Afsluitende borrel
Locatie: Nieuw Welgelegen, Grebbeberglaan 3-13, Utrecht

Noot (niet bestemd voor publicatie): voor meer informatie over het VSU Sportcongres
kunt U contact opnemen met Yvonne Mureau via info@sportutrecht.nl of telefoonnummer
(030) 284 07 71 of (06) 236 32 955.
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