
Citytrainer Vlaardingen is een gezamenlijk project van Minters en Vlaardingen in Beweging. In 2020 start

een nieuwe cursus. Heb je binnen je organisatie jongeren rondlopen voor wie Citytrainer een mooie kans is

om zich te ontwikkelen? Met als winst voor jouw organisatie dat deze jongeren hun capaciteiten en

kwaliteiten bij jou kunnen inzetten? 

Wijs ze op de Citytrainers cursus en/of neem contact op met Sandro of Gaby via het e-mailadres

citytrainervlaardingen@gmail.com of 06-24693556. Kijk voor meer informatie op

http://www.stichtingvib.nl/activiteiten/ontdek-je-talent-word-citytrainer-/

Of kijk voor een filmpje  van de Citytrainers 2019 op https://youtu.be/5mRJX3QLqVE

Ilse traint haar stad!
Ilse assisteert wekelijks met veel plezier bij de jeugdjudo lessen van

Tino Hoogendijk. Daarnaast gaat ze mee als begeleider bij de

wedstrijden van diezelfde jeugd. Judo is echt haar sport, zelf was ze 

10 jaar als judo-er actief. Over de sport hoeft niemand haar dus meer

iets uit te leggen. Rob, judoleraar van Tino Hoogendijk, beaamt dit.

“Maar”, zegt hij, “Ilse mocht zich wel wat meer bewust worden van

haar capaciteiten en kwaliteiten”.

Toen er vorig jaar deelnemers werden geworven voor Citytrainer bleek

Ilse dan ook al snel een geschikte kandidaat. Citytrainer helpt

jongeren en jongvolwassenen zijn/haar creatieve, sportieve,

organisatorische en sociale talenten aan te scherpen en in te zetten.

Word Citytrainer en train je stad!

“Citytrainer heeft me zeker geholpen” zegt Ilse. “Het heeft me zelfvertrouwen gegeven, ik heb veel

geleerd. De combinatie van theorie en praktijk was heel prettig. In het theorie deel leer je de materie,

die ik soms best al wist, maar die ik nu ook meteen kon toepassen.” Ilse was al actief bij Tino Hoogendijk

toen ze begon aan de cursus Citytrainer. Ze kon het geleerde dus meteen in praktijk brengen. “Maar ook

met het oog op mijn toekomst is Citytrainer heel waardevol, ik pas het ook toe in mijn werk” aldus Ilse.

Rob ziet ook dat de cursus Citytrainer Ilse heeft geholpen. “Naast een goede onderbouwing van wat ze

doet en hoe, zie ik ook dat Ilse meer zelfbewust is geworden. Ze ziet haar eigen mogelijkheden meer.”

“Ik zou andere organisaties dan ook zeker aanraden om jongeren die zij hebben rondlopen te motiveren

om Citytrainer te worden” vervolgt Rob. “Het levert de jongeren zelf maar ook de organisatie zeker iets

op. Het is tenslotte altijd fijn om jongeren in huis te hebben die bekend zijn met de theoretische

onderbouwing en zich bewust zijn van hun eigen mogelijkheden.”

Citytrainer is waardevol voor sportverenigingen en andere organisaties

Citytrainer Vlaardingen


