Zaterdag 14 november 2020
--Online meeting-10.00 uur

Opening – Rembert Groenman

10.02 uur

Voorwoord – Wim van Oijen

10.15 uur

Inleiding | de stand van zaken in triathlonland – Rembert Groenman

10.25 uur

Jeugd – Berteke de Jong

11.00 uur

Pauze (incl. online netwerken)

11.30 uur

Workshopronde






Organisatie van een evenement ten tijde van COVID-19
Pr en communicatie ten tijde van COVID-19
Watersley – Stay*Grow*Play, inspiratie voor je volgende trainingskamp
Antidopingbeleid / schone sport
Para-atleten binnen de vereniging of je evenement

12.05 uur

Afsluiting

12.10 uur

Online lunch | netwerken

13.00 uur

Gezamenlijke Zwift trainingsrit voor de liefhebbers

Aanmelding via mijn.triathlonbond.nl
-- na aanmelding volgt uiterlijk 7 november een mail met
uitleg over en inloggegevens voor de online meeting --

TOELICHTING OP DE WORKSHOPS


ORGANISATIE VAN EEN EVENEMENT TEN TIJDE VAN COVID-19

Michiel v.d. Eerden (Roermond City Triathlon) en Richard Belderok (Start2Finish, Challenge Family, TRI
HARD)

De kans is groot dat ook in 2021 organisaties nog aan aanvullende voorwaarden moeten voldoen om COVIDproof te kunnen organiseren. Hoe organiseer je in deze bijzondere tijden een goed en veilig evenement en zorg
je dat je desondanks genoeg deelnemers een startkans kunt bieden? De organisatoren van onder meer de
Roermond City Triathlon, DUIN Triathlon, Bosbaan triathlon en Ouderkerk a/d Amstel kregen dit jaar de kans dit
in de praktijk te brengen. Zij delen hun ervaringen graag met andere organisatoren.


PR EN COMMUNICATIE TEN TIJDE VAN COVID-19

Vincent van der Stouwe (Ironman Nederland/Extra Leisure)

Hoe hou je het contact met je leden, vrijwilligers, sponsoren en deelnemers? Wat is de kracht van social media
en hoe zet je die in? Vincent van der Stouwe verzorgt de PR van de Nederlandse Ironmanwedstrijden en zorgt
ook in deze bijzondere tijd voor de meer dan noodzakelijke verbinding. Ook – of misschien wel juist – als het
evenement moet worden afgelast of uitgesteld.


WATERSLEY - STAY • GROW • PLAY

Nu het plannen van trainingsstages in het buitenland nog veel onzekerheden met zich meebrengt laat NTBpartner Watersley zien welke mooie accommodaties zij vlakbij huis te bieden heeft. Watersley is hét
trainingscentrum in Zuid-Limburg voor de ideale trainingsstage met je vereniging of team. Met vele opties om te
zwemmen, lopen, wielrennen en/of mountainbiken. Laat je inspireren en uitdagen!


ANTIDOPINGBELEID, EEN TAAK VAN ONS ALLEMAAL
Laila Spruijt (dopingautoriteit)

Naast keihard trainen komen er een hoop andere dingen kijken bij (top-)sport. De dopingregels zijn hiervan een
voorbeeld. Als bestuurder of trainer van een vereniging kun je hier ook mee te maken krijgen. Maar ook
bijvoorbeeld als ambitieuze agegrouper of ouder van een jeugdatleet. Wist je bijvoorbeeld dat er doping kan zitten
in een vitaminepilletje? En hoe zit het met de medicijnen die zijn voorgeschreven door een arts? Zit daar doping in?
Het wordt vaak onderschat, maar veel dopingovertredingen komen door onwetendheid. Tijdens deze workshop
brengt de Dopingautoriteit je op de hoogte van de dopingregels en laat ze zien hoe je schone sport kunt stimuleren.


PARA-ATLETEN BINNEN DE VERENIGING OF JE EVENEMENT
Bas de Bruin

Steeds meer para-atleten in Nederland vinden de weg naar de triathlonsport. Het is aan de organisaties en
verenigingen de uitdaging om hier (passend) aanbod voor te creëren. Hoe kan je dit doen voor jouw evenement
of vereniging en waar moet je vooral aan denken? Bas de Bruin is de bondscoach van de paratriatleten en weet
als geen ander welke uitdagingen er liggen en waar je rekening mee moet houden. Uitgangspunt: er is veel meer
mogelijk dan je denkt!
Deze workshop is specifiek bedoeld voor verenigingen en organisaties en niet voor para-atleten.

