DOELSTELLING
De stichting .....

a. (h)erkent jongeren die door professionele begeleiding veel kansen op succes (kunnen) hebben in de
samenleving;

b. organiseert jaarlijkse (Topsport)evenementen;

c. stimuleert de actieve deelname aan sport onder de paraplu van en geïntegreerd in de reguliere
sportbonden;

d. spant zich in de samenwerking te versterken tussen alle Praktijkscholen scholen (Pro) en van belang
zijnde instanties;

e. promoot LD sporten in Nederland;

f. communiceert een verbeterd imago van LD leerlingen door de focus te verleggen naar talenten, 		
anders dan de beperking;

g. werft fondsen om de Pro Talents programma’s tenminste kostenneutraal te kunnen aanbieden aan
de deelnemende Praktijk Scholen in Nederland

h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Postadres: Stichting Pro Talents, Jupiterhof 11, 3738 XE Maartensdijk.
Telefoonnummer: 06 - 226 007 42 (secretaris)
Banknummer: NL27 INGB 0004 9856 25 t.n.v. stichting Pro Talents
K.v.K nummer: 53061217
Fiscaal nummer: 850728253

BELEIDSPLAN
Waar staan wij voor
Sport is veel meer dan alleen bewegen. Het is een zinvolle vrijetijdsbesteding waar mensen plezier aan beleven, het verbindt
mensen en brengt ze samen.

Sport bevordert de gezondheid, ontspant, stimuleert tot vrijwilligerswerk en heeft een belangrijke functie in de samenleving.

Door te sporten – in teamverband, met vrienden of alleen – werken mensen aan een actieve en gezondere leefstijl.

Onze sportevenementen sluiten aan bij één van de domeinen van het praktijkonderwijs: “leren je vrije tijd te besteden”

Het aantal leerlingen met obesitas is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Wij stimuleren de leerlingen van het praktijkonderwijs om gezond te gaan bewegen in verenigingsverband.

De komende jaren wil Pro Talents als specialist op het gebied van sportevenementen verder groeien en
maatwerk blijven bieden, zodat deze leerlingen de juiste sportkeuzes kunnen maken en de weg weten
waar ze dit kunnen beoefenen.

Onze ambities:
• Breed aanbod sportevenementen
• Passend bij de doelgroep
• Juiste invulling van hun vrije tijd
• Plezier in gezond bewegen
• De sport kiezen die bij hun talent past

Onze ambitie reikt verder
Wij bouwen aan een totale implementatie bij het Praktijkonderwijs
Het talent in de leerlingen zoeken en deze kennis te laten maken met sportieve mogelijkheden,
teneinde de mentale en sociale weerbaarheid te verbeteren en te leren omgaan met succes en tegenslag. Daar gaat het om!
Ons plan:
• 20 % groei van deelname leerlingen aan een van onze sportevenementen
• 15 % groei van deelname leerlingen aan het bewegen en sporten bij een club of vereniging
• 40 % praktijkscholen doen mee aan een van onze sportevenementen
• Alle praktijkscholen kennen onze stichting
Onze aanpak:
Ons aanbod dicht de kloof tussen de leerling en de sportaanbieders.
Hiervoor benutten wij de infrastructuur van het praktijkonderwijs om sport en onderwijs bij elkaar te brengen.
Onze streefdoelen:
• De leerling kan keuzes maken voor vrijetijdsbesteding die bij hem/haar past en kan geschikte zaken daarvoor regelen.
• De leerling kent zijn/haar eigen talenten
• De leerling kan zelfstandig kennis maken met een club of vereniging
• De leerling kan zelf een keuzes maken welke sport hij/zij leuk vindt

Beloningsbeleid:
De stichting heeft een bestuur bestaande uit 7 leden en meer dan 50 vrijwilligers die de sportevents mede organiseren; alle
betrokken werken pro Deo.
De stichting hanteert een beloningsbeleid conform de wettelijk voorgeschreven vrijwilligersvergoeding en een reiskostenvergoeding van de werkelijk gemaakte reiskosten voor de stichting; verantwoording hiervoor geschiedt door een declaratieformulier.
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