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Schoolsporttoernooi en clinics met volleybalvereniging VVV Delta i.s.m. 4 basisscholen uit verschillende wijken
In het basisonderwijs in Delft hebben steeds meer scholen aangegeven dat zij de behoefte hebben aan een divers
sportaanbod dat geïntegreerd kan worden in de gymlessen. Verenigingsondersteuner Sjors Grasman heeft in
samenwerking met de vakdocenten bewegingsonderwijswijs van de basisscholen uit Delft geïnventariseerd welk
sportaanbod zij structureel kunnen uitzetten gedurende het schooljaar.
Het idee is om gedurende het schooljaar de kinderen van verschillen scholen kennis te laten maken met diverse sporten
die in Delft beoefend kunnen worden. De kinderen zullen allereerst een aantal clinics volgen tijdens de gymlessen op
school. Deze clinics worden gegeven door trainers van een sportvereniging. Vervolgens zal er aan het einde een sportdag
of schooltoernooi worden georganiseerd die plaats zal vinden op de desbetreffende vereniging. Voor verenigingen is dit
een zeer interessant nieuw maatschappelijk project om nieuwe jeugdleden te werven. De vereniging ontvangt daarnaast
ook een eenmalige subsidie voor het organiseren van dit project, dat bijdraagt aan de doelen van het Delfts Sportakkoord.

Volleybalvereniging VVV Delta zal als eerste sportvereniging de aftrap gaan doen. Zij zijn zeer enthousiast over dit idee en
zij willen graag tijdens de gymlessen volleybalclinics geven en aan het eind met de deelnemende scholen een
schooltoernooi organiseren.
De eerste editie van dit nieuwe project zal vanaf 7 maart van start gaan. De trainers en vrijwilligers van VVV Delta gaan
gedurende 7 weken langs 4 basisscholen om clinics te geven tijdens de gymlessen. Het schoolvolleybaltoernooi staat
gepland op woensdag 2O april.
Er hebben in Delft al een groot aantal scholen aangegeven dat zij graag een divers aanbod tijdens de gymlessen willen
volgen. Nu is het zaak om op zoek te gaan naar sportverenigingen die de uitvoering wil geven aan de hand van het geven
van clinics op basisscholen en het schooltoernooi op de vereniging wil houden. Mocht jouw vereniging hiervoor interesse
hebben of graag meer informatie willen ontvangen, neem dan contact op met Sjors Grasman.
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