Extra informatie BSV de Mussen
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

BSV De Mussen

Adres:

Hoefkade 602

Plaats:

Den Haag

Website:

www.demussen.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Postcode: 2526CM

Buurtsportvereniging (BSV) De Mussen heeft een uitgebreid sport en beweegaanbod
voor kinderen (vanaf 2 jaar) en volwassenen (tot 65+). De BSV is onderdeel van
buurtcentrum De Mussen en is actief op meerdere locaties in de Schilderswijk. Er zijn
iedere dag lessen voor de jeugd, mannen en vrouwen. Voor alle leeftijden worden er
ook sportieve evenementen georganiseerd, zoals toernooien, sportdagen en
sportkampen. Bij de vereniging staat sportiviteit en gezondheid voorop.
(Teamplayers lopen stage bij de jeugdafdeling)

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken? Denk aan kleinschalig
onderzoek, dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden, activiteiten met de
doelgroep etc.

-Buurtverkenning Schilderswijk
-Klein onderzoek naar cijfers van de wijk op het gebied van
aantal inwoners, gezondheid, sportparticipatie
-Voetbaltraining in sportcentrum de Houtzagerij
-Sportmix training in buurtcentrum De Mussen

Beschrijving van de verdiepende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk

2. Sportstimulering/sportparticipatie staat centraal

Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.
Geef Teamplayers hiermee een stip op de
horizon!

Rode lijn
1. Voetbaltraining voortzetten, minimaal 40 leden behalen
2. Sportmix training voortzetten, minimaal 15 deelnemers per
les

1 Evenementenorganisatie en 3 vitaliteit, gezonde leefstijl zijn
tevens onderdeel van de opdracht

Groene lijn
1. Nieuwe wekelijkse beweegactiviteit opzetten in sportzaal
WOW, minimaal 10 deelnemers per les
2. Ledenwerving door middel van sportclinics op basisscholen in
de wijk, minimaal 6 scholen (meerdere clinics geven op de
scholen aan verschillende groepen)
3. Drie voetbaltoernooien organiseren
4. Twee sportdagen organiseren + een sportief eindfeest
5. Eén dag van iedere schoolvakantie sportactiviteiten
organiseren in het vakantieprogramma van De Mussen (behalve
de meivakantie i.v.m. sportkamp)
6. Fondsenwerving voor sportkamp
7. Sportkamp organiseren in de meivakantie van 5 dagen
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Extra informatie BSV de Mussen
Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

-Begin oktober cijfers van de wijk presenteren
Rode lijn
1. 40 Leden eind november behaald
2. 15 Deelnemers eind oktober behaald
Groene lijn
1. Opgezet met minimaal 10 deelnemers eind november
2. Drie scholen in 2020, Drie scholen in 2021
3. Toernooien in december, februari en april
4. Sportdag in november en maart, eindfeest in juni
5. Iedere vakantie één dag
6. Begin december 1e versie, half december 2e versie
7. Afronding voorbereiding eind maart

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Het stagemoment is iedere donderdag van 12:00 tot 18:00/18:30 uur en een aantal dagen tijdens de vakanties
(zie omschrijving) .Hoofdlocatie is buurtcentrum De Mussen. Uitvoeringslocaties zijn er meerdere in de
Schilderswijk (dichtbij elkaar).
Werkzaamheden;
Uitvoering sport –en beweegactiviteiten, sportclinics, toernooien, sportdagen en een sportkamp
Organiseren van sport-en beweegactiviteiten, sportclinics, toernooien, sportdagen en een sportkamp
Sponsoren zoeken voor activiteiten
Fondsenwerving
Ledenwerving
Promotiemateriaal verzorgen i.s.m. communicatie afdeling en verspreiden

Voorwaarden van de Teamplayers opdracht
De begeleider vanuit de opdrachtgever is bereid max 100 uur te investeren. De
begeleiding bestaat onder meer uit:

✓ Kennismakingsgesprek voeren met Teamplayers
✓ Coaching on the job leveren, in samenspraak met de docentbegeleider
✓ Structureel (bv 2 wekelijks) overleg met de Teamplayers
✓ Deelnemen aan bijeenkomsten (intervisie en presentaties), 3 x per jaar (circa 9 uur)
✓ Beoordelen van Teamplayers (functioneringsgesprekken)
Binnen de Teamplayers opdracht kunnen MBO-studenten:

✓
✓

Kerntaken afsluiten door middel van proeven van bekwaamheid. (zie bijlage II Kerntaken &
proeven van bekwaamheid)
Een urenregistratie van aanwezigheid af laten tekenen. (bijlage III Urenregistratie MBO)

De opdrachtgever stelt op locatie ter beschikking:

✓ Werkplek voor Teamplayers
(pc’s, telefoon, internet)

✓ Vergaderplek voor Teamplayers
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