STARTMOMENT

Ben je preventiewerker, en volg je één of meerdere sportclubs op in hun Sportivos-traject? Dan is het
belangrijk om de deelnemende sportclubs na het behalen van Sportivos Brons opnieuw voor de volle
100% mee te nemen in het Sportivos-verhaal. Organiseer daarom een startmoment om Sportivos
Zilver van naderbij met de sportclubs in jouw regio te bekijken.

GEZAMENLIJK OF INDIVIDUEEL?


Organiseer een startmoment voor de sportclubs die gelijktijdig starten met Sportivos
Zilver. Een gezamenlijk startmoment werkt motiverend.



Als het praktisch niet haalbaar is om met de verschillende clubs samen te komen, spreek
je individueel met hen af.

VOOR WIE?
De personen die op het startmoment aanwezig zijn, zijn diegenen die Sportivos Zilver
verder zullen opvolgen in de club: de werkgroep Sportivos, leden van het bestuur, leden
die de sportieve leiding doen, of de hoofdtrainer en andere enthousiaste leden die later de
A&D-coach willen worden.

OPGELET
Tijdens het startmoment van Sportivos Zilver is het ook interessant om de trainers en/of de sportieve coördinator van
de club uit te nodigen. Op deze manier krijgen ze de nodige informatie mee over het doel en opzet van het educatieve
spel Homerun.

HOE?
Het startmoment is essentieel voor een goed verloop van Sportivos Zilver. De sportclubs
krijgen zicht op wat deze fase inhoudt. Een handig instrument bij dit startmoment is de
affiche ‘Checklist Zilver’, die een overzicht geeft van het zilveren label. Overloop samen
deze checklist en benoem per actie wat er juist van de sportclub wordt verwacht en welke
materialen hen hierin ondersteunen.
Daarnaast wil je dat de clubs op het einde van het startmoment zin hebben om erin te
vliegen. Je wil de misschien hoge verwachten inlossen en anderzijds de clubs die nog
twijfelen helemaal over de Zilveren streep trekken. Enthousiasmeren, drempels wegnemen en
duidelijke informatie geven is daarom noodzakelijk.

Organiseer je het startmoment samen met het uitreikingsmoment van het Bronzen label?
Voorzie dan even tijd om ervaringen uit te wisselen over Sportivos Brons.
Maak van elk startmoment ook een klein netwerkmoment. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen
om nadien een drankje aan te bieden.

TIMING
Voorzie minimum 1,5 uur. Dit omvat een uur voor het overlopen van Sportivos Zilver en een
half uur voor netwerking.

VOORBEREIDING


Hang vooraan de checklist-affiche van Sportivos Zilver omhoog.



Iedere club ontvangt aan het begin van het startmoment een materialenbundel die de
volgende zaken bevat:
o

Affiche ‘checklist Sportivos Zilver’

o

Communicatietips

o

Verkiezingsfiche alcohol- en drugcoach

o

Handleiding ‘homerun’

o

Brochure ‘boodschap in een fles’

o

Handleiding ‘alcohol- en drugvisie’

o

Plukboek ‘gezonde fondsenwerving’

INHOUD
Het is de bedoeling dat je tijdens het startmoment de geleverde inspanningen van de clubs
nog eens bevestigt, en hen feliciteert voor het behalen van Sportivos Brons.
Bespreek daarna de acties van Sportivos Zilver, aan de hand van de Checklist-affiche en de
materialen in de materialenbundel.

1.

Checklist

Leg uit dat de checklist de leidraad is voor Sportivos Zilver. Door alle acties te doorlopen en af
te vinken, kunnen de clubs het Zilveren Label behalen.
Geef mee aan de clubs dat ze de affiche ‘Checklist’ best uithangen in hun club. Dit geeft hen
een overzicht van waar ze staan en waar ze naartoe gaan.

2.

Materialen

Sta even stil bij iedere actie die in de checklist is opgenomen. Laat de deelnemers de
materialen in de materialenbundel erbij nemen terwijl je de inhouden bespreekt.
Geef duidelijke uitleg over de inhouden van de verschillende acties en brochures en wat
precies wordt verwacht van de sportclubs.
Vertel bijvoorbeeld concreet welke inhouden aan bod komen tijdens de vorming voor de A&Dcoach, hoe het spel ‘Homerun’ gespeeld wordt, hoe ze hun alcohol- en drugvisie kunnen
uitwerken, enzovoort. Je kan hiervoor gebruik maken van de PowerPoint: ‘Startmoment
Sportivos Zilver’.

OPGELET
Om Homerun te kunnen spelen, moeten de trainers en/of sportieve coördinator van de club gebrieft te worden. Dit kan
op verschillende manieren. Je kan hen uitnodigen op het startmoment. Je kan de A&D-coach voldoende briefen, en
hij/zij kan dan de trainers of sportieve coördinator inlichten. Of je kan tijdens het startmoment aanbieden de trainers
van de club hierin te ondersteunen door een coachingsmoment in te plannen waarop je de trainers en/of sportieve
coördinator wegwijs maakt met Homerun. Hoe je dit in jouw regio invult, bepaal je zelf.

AFRONDING
Formuleer vervolgens wat de clubs van jullie mogen verwachten qua ondersteuning. Leg uit
hoe ze jou kunnen contacteren.
Spreek tot slot de volgende data af:



Datum voor de vorming met de A&D-coach(es) (met verschillende clubs samen, of zelfs
met verschillende regio’s)
Datum voor de tussentijdse coaching (iedere club apart)

TAKE HOME MESSAGE
Laat de sportclubs weten dat ze alle bestanden voor Sportivos Zilver digitaal kunnen
downloaden op http://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening/sport/sportivos-zilver. Stuur
de documenten van Sportivos Zilver eventueel digitaal door.
Vermeld dat ze zweetbandjes (-16/-18) kunnen bestellen (zolang de voorraad strekt) voor
hun jeugdspelers die het Homerun-spel spelen. Dit doen ze door het aantal jeugdspelers die
het spel zullen spelen door te geven aan jou als preventiewerker. Jij kan deze polsbandjes
gratis bestellen door een mail te sturen naar sportivos@vad.be.

