Wil jij jezelf ontwikkelen en "BOOSTER" worden, Kom op 16 februari om
19.30 naar Tegenbosch en ontdek of jij een nieuwe “BOOSTER” wilt worden.
Ben jij een gemotiveerde jongere die het tof vindt om iets te organiseren, maar heb jij
nog niet de tools dit te doen? Dan is BOOSTER iets voor JOU!
In Maart start een nieuwe groep van BOOSTER, jij kunt erbij zijn! Het project
BOOSTER is een talentontwikkelingsproject voor jongeren in de leeftijd van 14
t/m 27 jaar. Een BOOSTER is iemand die zich in wil zetten voor de wijk/vereniging.
Na het afronden van het project is de BOOSTER in staat zelfstandig activiteiten te
organiseren. De Boosters dwingen respect af, hebben een voorbeeld functie, stralen
plezier uit, krijgen de buurtbewoners enthousiast en weten er een spektakel van te
maken door hun eigen talent te gebruiken.
Workshops
In 7 workshops leer je aan diverse competenties te werken, zoals o.a. plannen,
organiseren en samenwerken. De workshops worden door experts gegeven
waaronder een PSV trainer en een docent van de Fontys Sporthogeschool. Zij zullen
dit doen vanuit hun passie en met de ervaring uit het werkveld. Elke workshop wordt
gehouden op een andere locatie waaronder het PHILIPS Stadion.
Actief binnen de stad/vereniging
Naast de workshops moet jij als BOOSTER nog 15 uur werkervaring op doen binnen
een vereniging of organisatie. Hier zul jij je evenement voorbereiden en uitvoeren.
Zodra het project is afgerond ben jij officieel een BOOSTER en ontvangen je een
certificaat en trui. Als BOOSTER zal je evenementen en activiteiten blijven
organiseren, zo blijf je actief betrokken binnen de stad.
Neem ook even een kijkje op de facebook van BOOSTER. Hierop staat meer
informatie over het project. Ook staan hier leuke filmpjes en foto’s van events die de
vorige groep Boosters hebben georganiseerd. Zeker het kijken waard dus!
Ben jij tussen de 14 en 27 jaar oud en lijkt het jou tof om hier aan deel te nemen,
meld je dan aan bij de BOOSTER coach: Marjolein Beelen,
m.beelen@dynamojeugdwerk.nl / 06 52 74 64 73. Op 16 februari vertelt Marjolein bij
Tegenbosch over BOOSTER en beantwoordt al je vragen.
Voor deze bijeenkomst zijn naast leden van Tegenbosch ook leden van BOKT, Prinsejagt,
HCE en DSC welkom.
Groeten
Bestuur Prinsejagt

