
 

 

Bestuur, staf, medewerkers, spelers, ouders, scholen en docenten, 

ambassadeurs en alle andere lezers, 

 

Pro Talents wenst u een goed, gezond en 

sportief 2021 toe! 
 

Korte terugblik: 

In 2020 was het meest besproken onderwerp Covid-19. Dit belemmerde ons in veel 

dingen, o.a.: 

- bijna geen trainingen en wedstijden; 

- geen evenementen; 

- geen 4x4 toernooien; 

- en nog veel meer. 

 

Hierdoor kon er ook geen nieuw talent worden gescout. 

 

Maar wij, als Pro Talents hebben niet stil gezeten. Zo is er op de valreep van het jaar een 

nieuw bestuur aangesteld, zijn we begonnen met het versturen van een wervingsposter 

voor de Power Girls naar de scholen, zijn gesprekken met scholen en gymdocenten 

opgestart en zullen in 2021 verder worden uitgebreid. 

 

 



Vooruitblik 2021: 

We zoeken nieuw talent!  

We weten nog niet of, vanwege Covid-19, dit voorjaar wel de 4x4 toernooien kunnen 

worden gehouden. Wel zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang. 

Daarom doen we mede een beroep op jullie: kijk om je heen. Vraag je (mede) scholieren 

en klasgenoten of ze een proeftraining/wedstrijd mee willen doen en laat het ons weten. 

Dan gaan wij verder in gesprek. 

Dat geldt voor zowel het jongens- als het meidenteam. 

 

Wat verder:  

- gesprekken met scholen, gymdocenten en andere instanties gaan door! 

- we maken plannen voor als we weer verantwoord mogen gaan sporten; 

- benaderen instanties om ons financieel te ondersteunen en zoeken sponsoren; 

- we hebben een actie met de vriendenloterij; 

- we hebben een actie met een leverancier van printers; 

- we bekijken de mogelijkheden voor een 7x7 bedrijven voetbaltoernooi; 

- we bekijken de mogelijkheden voor een zaalvoetbaltoermooi; 

- etc. 

 

We hebben leuke dingen op stapel staan en zijn enthousiast om als nieuw bestuur aan de 

slag te gaan. Maar hebben daarbij ook jullie hulp hard nodig. Hoe? Benader ons en we 

praten je graag bij. We hopen je snel te spreken! 

 

Met sportieve groet, 

 

Het bestuur van Pro Talents 

Teo van de Kolk 

Voorzitter 

 


