
BESTUREN MET IMPACT 

OPLEIDING 

START: 8 DECEMBER  

 
Locatie  

De opleiding vindt plaats op het kantoor van SportUtrecht, Herculesplein 

209, 3584 AA te Utrecht 

Ingang Noord van stadion Galgenwaard (rechts naast de hoofdingang). 

Parkeren is gratis bij Kampong, maar niet voor het stadion Galgenwaard.  
 

Aanmelden  

Klik hier om je - bij voorkeur voor 24 november - aan te melden voor  

deze opleiding 

Inschrijven voor de opleiding is alleen mogelijk met een KNVB-account. 

KNVB-leden hebben dit account al en vullen deze gegevens in bij het  

inschrijven van de opleiding. Niet KNVB-leden maken heel makkelijk een 

gratis account aan om zo gebruik te kunnen maken van het digitale  

lessysteem  

Vragen  

Neem voor meer informatie contact op met Mylène Faas via:  

mylene.faas@sportutrecht.nl of 06-21439255 

Beste Utrechtse sportbestuurder, 

De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds 

uitdagender en complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder, maar het 

stelt de bestuurder ook in staat om in een uitdagende leeromgeving een 

enorme stap te zetten in zijn of haar persoonlijke groei.   

Met de opleiding ‘’Besturen met impact’’ biedt SportUtrecht bestuurders 

van sportclubs de mogelijkheid aan om jou als persoon te ontwikkelen, 

zodat je effectiever bent in jouw rol als bestuurder. Enerzijds door je 

kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds door handreikingen te 

bieden voor de uitdaging waar jij voor staat. 

Het programma van de opleiding is opgebouwd langs de thema’s: 

persoonlijk leiderschap, strategisch besturen, verbinden en 

maatschappelijk ondernemerschap. 

In totaal zijn er 4 bijeenkomsten, die maandelijks plaatsvinden van  

19.00 – 22.00: 8 december, 12 januari, 9 februari en 9 maart. 

Let op: er is ruimte voor 16 deelnemers. Dus wees er snel bij! 

Liefst dat een vereniging met 2 of 3 bestuurders aanwezig is. 

De opleiding wordt kosteloos aangeboden vanuit de services van het 

Nationaal Sportakkoord. Deze services zijn erop gericht om 

sportaanbieders structureel te versterken. 

https://www.knvb.nl/inschrijfportaal/detail/14603580
https://www.knvb.nl/inschrijfportaal/detail/14603580

