INTERFREIGHT Antwerp Ladies
VT, OXACO BVC Antwerpen, Fixit
Volley en Volmar Ekeren bundelen
de krachten onder de noemer
'Antwerp4Volley'.

Met financiële steun van de stad
Antwerpen willen ze de sport
promoten bij jongeren, talenten
onderbrengen in een
overkoepelende academie en
spelers en speelsters laten
doorstromen naar steeds hogere
niveaus. Op termijn wil
"Antwerp4Volleybal" ervoor
zorgen dat Antwerpen opnieuw
een vertegenwoordiger heeft op
het hoogste Belgische niveau.

Dit samenwerkingsverband wordt
met meer dan 1200 leden meteen
de grootste volleybalvereniging
van België!

Volmar Ekeren neemt onder
andere de doorgedreven
trainingen voor de jeugd op zich
en wilt zich extra engageren voor
kwetsbare jongeren.

G-volley

Wat?

Wanneer?

Hoe inschrijven?

Eerst en vooral staat de G voor Genieten!
Spelenderwijs leren volleyballen waar
succeservaringen en plezier voorop staan
onder andere via het aanbieden van
smashvolley.

Trainingen zijn maandelijks op zondag
van 13u00 tot 14u30.

Enkel per mail naar gvolley@volmar.be
Inschrijven is VERPLICHT zodat trainers
zich kunnen voorbereiden en we het
geschikte aantal trainers kunnen
voorzien.

Waarom?
Betekenisvolle contacten en sport zijn
belangrijk voor iedereen. Via het
opstarten van dit project willen we
betekenisvolle contacten en een zinvolle
vrijetijdsbesteding aanbieden ook voor
jongeren die meer kwetsbaar zijn.
Doel?
Plezier maken en bewegen is het
allerbelangrijkste!
Voor wie?
Jongeren vanaf 12 jaar. Dit voor zowel
meisjes als jongens.
Waar?
Sporthal van het Koninklijk Atheneum in
Ekeren. Pastoor de Vosstraat 19, 2180
Ekeren.

-

13/10/19
24/11/19
15/12/19
19/01/20
09/02/20
08/03/20
26/04/20

Wat voorzie je?
Een flesje water, sportieve kledij
(short en t-shirt), sportschoenen om
binnen te dragen en eventueel
kniebeschermers en douchegerief. Heb
je dit niet kunnen turnschoenen ook.
Kennismakingsmoment
Om jongeren, voorzieningen, scholen
en ouders de kans te geven de club te
leren kennen en vragen te stellen,
organiseren we een
kennismakingsmoment. Dit gaat door
op vrijdag 20/09/19 van 19u00 tot
20u00. Op dit moment zijn er
trainingen aan de gang en vanaf
21u00 wedstrijden om eventueel naar
te kijken.

Wat moeten de begeleiders en/of de
ouders weten?
Er is voldoende begeleiding bij elke
initiatie. Er zijn begeleiders met een
pedagogisch diploma of in opleiding of
met kennis van zaken aanwezig. Er zal
een huiselijk reglement zijn voor de
trainingen waarin verwacht wordt dat
jongeren participeren.
Kostprijs?
We vragen €10 voor alle trainingen. Op
deze manier is de jongere aangesloten
bij de VVB (Vlaamse Volleybalbond –
https://www.volleyvlaanderen.be/)
De jongere is dan verzekerd voor een
heel jaar en krijgt een licentie
(erkenning). Dit kan op termijn de
mogelijkheid bieden om wedstrijden mee
te spelen en in andere ploegen trainingen
te volgen.

