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UITNODIGING 
Introductiebijeenkomst
Citytrainer
De methode Citytrainer helpt jongeren hun sportieve, organisatorische 
en sociale talenten ontwikkelen, aanscherpen en inzetten. Het DOEL 
van Citytrainer is jongeren sportieve activiteiten te laten initiëren, 
ontwikkelen en begeleiden in Edam-Volendam en Purmerend. 

De methode zet in op het ontplooien van vaardigheden en persoonlijke 
ONTWIKKELING. Hierdoor zijn Citytrainers in staat om samen met organisaties 
sportactiviteiten te organiseren, vaak voor mensen uit HUN WIJK of netwerk. 

Breng jongeren in contact met Citytrainer en laat ze hun sportieve-, 
organisatie- en sociale talent ontwikkelen!

voor jongeren vanaf 13 jaar
Citytrainer is voor jongeren vanaf 13 jaar met een PASSIE voor sport 
& bewegen en die willen bijdragen aan een sociale en actieve stad. 
Ze staan open voor persoonlijke ontwikkeling met als resultaat dat zij 
als betere vrijwilligers inzetbaar zijn voor maatschappelijk en sportieve 
activiteiten en evenementen. Zij kunnen deze ZELF ook organiseren. 

kennismaken met de cursus Citytrainer voor jongeren
Tijdens de introductiebijeenkomst maandag 25 maart laten we je kennis 
maken met de methode Citytrainer. Niet alleen krijg je informatie over 
de werkwijze van Citytrainer, maar je gaat ervaren wat de cursus inhoudt 
en op welke manier deze iets kan betekenen voor de jongeren waarmee 
je in contact bent of komt. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers start de eerste cursus 2019 na de 
meivakantie of na de zomervervakantie. De cursus bestaat uit zeven tot 
tien theoriebijeenkomsten van ongeveer twee uur met aansluitend vijftien 
praktijkuren. De deelnemers sluiten de cursus af met presentaties van hun 
project en er is een mooie certificaatuitreiking. De geslaagden mogen zich 
dan officieel Citytrainer noemen! 

programma introductiebijeenkomst 25 maart

  17.00 tot 17.30 uur  Inloop met (warm) hapje en drankje
  17.30 tot 17.45 uur   Jongeren in Edam-Volendam en Purmerend 
   (door Aline Slijkerman | Citytrainer Purmerend)
  17.45 tot 20.00 uur   Werkwijze & inhoud Citytrainer 
   (door Sheila Driessen | Citytrainer Den Bosch)
  20.00 tot 20.30 uur Vragen en afsluiting

Deelname gratis, aanmelden verplicht.

Locatie: sportcomplex De Beuk, Van IJsendijkstraat 365, 1442 LB Purmerend

Wil je nadere informatie of je aanmelden voor de introductiebijeenkomst 
maandag 25 maart 2019, neem dan contact op met citytrainer@spurd.nl 
of (0299) 418 100. Aanmelden VOOR vrijdag 22 maart.

Graag tot ziens!

Wayne Neijhorst Aline Slijkerman
Citytrainer  Citytrainer 
Edam-Volendam Purmerend
Sportkoepel Edam-Volendam Spurd

Heb jij leerlingen 
die zich graag met sport 
bezig houden, maar niet 
precies weten hoe ze hun passie 
kunnen inzetten?

Ken jij jongeren die 
graag een activiteit willen 

organiseren voor andere jongeren 
in de stad, maar daarvoor een 

netwerk en/of handvatten missen?

Heeft jouw vereniging enthousiaste 
jeugdleden die graag iets 
willen doen, maar niet zo 
goed weten wat?

Zoek jij een uitdaging voor jongeren 
waarin ze net dat extra steuntje 

in de rug krijgen om hun 
talenten te ontplooien?


