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Studiedag

Wanneer Donderdag 18 oktober 2012
Huis van de Sport
Waar
Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
Deelnameprijs 11 euro
vóór maandag 15 oktober 2012
via http://uitdemarge.be/p386
Inschrijven
Uw inschrijving is definitief na overschrijving op rekening 0011761676-38 van Uit De Marge
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Nieuwsbrief – Provinciaal Comité Ju-Jitsu Limburg

Sport is een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Ook voor kinderen en jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare situatie. Velen sluiten zich aan bij sportclubs. Maar te vaak merken we bij
deze kinderen en jongeren een sterker draaideureffect dan bij anderen. Na enkele maanden of zelfs
weken haken de meesten opnieuw af. Bovendien vinden nog vele kinderen en jongeren in
maatschappelijk kwetsbare situaties die in georganiseerd verband willen sporten de weg niet.
Tezelfdertijd – en dat is hoopgevend – zien we dat een aantal clubs zich inspannen om beter te worden
in het werken met kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare groepen. Het succes van die
praktijken kan ons hefbomen bieden om de bruikbaarheid van sportclubs voor deze kinderen en
jongeren te verbeteren.
Uit De Marge, Cera, Demos en de vakgroep Sportbeleid en -Management (SBMA) van de VUB voerden
een onderzoek naar de participatie van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties aan lokale
sportclubs. De focus van dit onderzoek lag op hoe deze jongeren hun sportdeelname ervaren en onder
welke voorwaarden ze zich ondersteund voelen. Daarnaast keken we ook hoe sportclubs zich het best
ondersteund weten. Daartoe interviewden we zowel jongeren als clubverantwoordelijken. Op basis van
de analyse van de gesprekken en de toetsing van de bevindingen bij praktijkdeskundigen is het mogelijk
om aanbevelingen te formuleren voor trainers, clubs en beleidsmakers.
De resultaten van ons onderzoek stellen we op 18 oktober voor tijdens een studievoormiddag.
Programma
9u00
9u30
9u45
10u30
10u45
11u
11u15

12u30

13u00



Onthaal met koffie en thee.
Verwelkoming door Robert Crivit, coördinator Uit De Marge.
Toelichting bij de probleemstelling, het onderzoeksopzet en de resultaten door Prof. Dr.
Marc Theeboom en Zeno Nols, vakgroep SBMA van de VUB.
We nodigen de Vlaamse minister bevoegd voor Sport uit voor een eerste reactie.
Ruimte voor enkele vragen van het publiek.
Pauze.
Drie praktijktafels waarin we ervaringen uitwisselen en alternatieven verkennen:
 Praktijktafel 1: Welke drempels ervaren jongeren in sportclubs? Wanneer voelen ze
zich gesteund? Een gesprek met Charmaine L’etoille (Dansstudio Footloose Malle),
Mohamed Zemmouri (Kras Jeugdwerk Sport - gevraagd), Sylvia van Lint (Zwemclub
Zola - gevraagd) en Betty Autriche (Beerschot VAC).
 Praktijktafel 2: Welke moeilijkheden en mogelijkheden stellen sportclubs vast in het
werken met deze jongeren? Hoe gaan ze er mee om? Een gesprek met Dieter Truyen
(Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy), Hamid Abroudi (provincie Vlaams-Brabant) en
Abdelhafid Al Hauari (vzw Jong, Gent).
 Praktijktafel 3: Hoe ondersteunen lokale besturen, sportfederaties en andere
steunpunten sportclubs? Een gesprek met Wenke Thewis (Foyer Brussel), Jan Thuy
(stad Sint-Niklaas - gevraagd) en Chris Van Der Cruyssen (Black Hawks Gent gevraagd).
Nabeschouwing onder leiding van Carmen Mathijssen (Cera) met Dieter Truyen (Brussels
Brazilian Jiu Jitsu Academy), Chris Van Der Cruyssen (Black Hawks Gent) en Marc
Theeboom.
We sluiten af met een drankje en een broodje.
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De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw organiseert ook dit jaar een jeugdsportweekend
voor iedereen van 6 tot 14 jaar in het Bloso centrum van Genk.
Het weekend zal gevuld zijn met diverse sport en spelactiviteiten. Dit alles onder
begeleiding van ervaren jeugdtrainers.

Kostprijs (2 overnachtigen in het Bloso
sporthotel, alles inbegrepen behalve vervoer):
 lid VJJF: 80 €*
 niet-lid VJJF: 85 €*
* Voor leden van een gezin met minstens 3
kinderen fiscaal ten laste is er een korting
voorzien van € 5 bij het voorleggen van een
stavingsdocument (aan te vragen bij de
gemeente).

Inschrijven kan je:
 via het inschrijvingsformulier,
 via info@vjjf.be of
 bel 03/281.16.22

Kostprijs te betalen via
 de clubverantwoordelijke of
 te
storten
op
rekeningnr.
BE94 2200 3705 1814 van de V.J.J.F. vzw
met vermelding van de naam van de
deelnemer + stageweekend VJJF jeugd
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Stijltechnische trainingen
Oktober 2012
Dag

Tijdstip

Zo 21 10:0012:00

Locatie

Omschrijving

Aan Type

Sledderloweg 98
3600 Genk

Stijltechnische Training Kokodo Ju-Jutsu

2
pt

Act

December 2012
Dag

Tijdstip

Locatie

Omschrijving

Aan Type

Za 1

09:3012:00

Sporthal HouthalenOost
Vogelkersstraat 11
3530 HouthalenHelchteren

Stijltechnische Training Sin Ryu

2
pt

Act

Zo 9

10:0011:30

Sledderloweg 98
3600 Genk

Stijltechnische Training Kokodo Ju-Jutsu

1
pt

Act

