Handball Business Talk
De Koninklijke Belgische Handbal Bond (KBHB) zal, met de steun van de Vlaamse Handbal
Vereniging (VHV) en de Ligue Francophone de Handball (LFH), via Zoom op 19 en 26 januari, en 2
februari 2021, 3 "business/sport" conferenties/debatten organiseren.
Deze 3 avonden zijn enerzijds bedoeld voor elke directeur, manager, freelance, CEO of HR-expert
en anderzijds voor elke clubvoorzitter, trainer of coach. Deze conferenties/debatten zijn erkend in
het kader van de trainerslicenties voor 3 credits (niveau A,B en C). Dit komt overeen met 1 credit
per uur (per conferentie/avond).
Per thema verwelkomen we 2 gasten. De ene spreker uit het bedrijfsleven en de andere uit de
handbalwereld. Het doel is om informatie te delen en kruisverwijzingsbenadering te hebben over
de huidige uitdagingen, in het Frans en Nederlands. Er wordt een deelnameprijs gevraagd van 15 €
voor de 3 avonden (dit als steun voor projecten van de KBHB).
Data en thema's:
• Dinsdag 19/01/2020: Managen van een team gedurende de Covid-periode
• Dinsdag 26/01/2020: Integreren van een nieuw lid in zijn team
• Dinsdag 2/02/2020: De correlatie tussen sport en de professionele wereld
Sprekers handbal:
• Korneel Douven, Hoofdcoach HC Visé BM (BENE-League)
• Jo Smeets, Hoofdcoach Bevo (BENE-League) en assistent-coach Red Wolves
• Bram Dewit, voormalig profspeler en trainer-coach bij Tongeren (Liga 1)
Sprekers bedrijfswereld:
De 3 "mystery key speakers" op hoog niveau zullen binnenkort aan u worden meegedeeld!

Inschrijven: Registreer HIER!
U ontvangt per e-mail uw bevestiging, betalingsgegevens en vervolgens toegang tot de Webinar op
de dag van de Webinar. U hoeft alleen maar te klikken om verbinding te maken, zonder
voorafgaande registratie.
Aanbevelingen:
Schakel uw microfoon uit zodra u verbinding maakt.
Tijdens de conferentie kunt u uw vragen stellen via de chat.
Deze vragen worden na de presentatie gegroepeerd en behandeld.
Zorg voor uzelf en u dierbaren, sportief,
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