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Zadkine tekent samenwerkingsovereenkomst met Topsport Volleybal
Op vrijdag 4 december 2009 om 20.00 uur spelen de heren van de A-league Zadkine
Rotterdam.Nesselande hun eerste officiële thuiswedstrijd in het Topsportcentrum Rotterdam.
Voorafgaand aan de wedstrijd wordt het samenwerkingscontract tussen Zadkine en Stichting
Topsport Volleybal getekend. Henri van Vlodrop, voorzitter van het College van Bestuur van
Zadkine:” Een goede verankering van topsport in de stad is van groot belang voor ons. In de
samenwerking met Rotterdam Topsport zijn zeer veel mogelijkheden om de sport in te zetten
voor het onderwijs, maar ook het onderwijs voor de sport. Wij zijn enthousiast over de
samenwerking met Topsport Volleybal en de coach Albert Cristina, zodat leren en werken op
sportgebied hier bij elkaar komen’.
Op deze avond zullen ook de stand van zaken rondom de nieuwe stichting, het nieuwe team en de
toekomstplannen worden toegelicht. Zadkine en Rotterdam Topsport gaan de volleybalclub
ondersteunen. Leerlingen van de opleidingen Facilitaire dienstverlening, ICT en Horeca zijn actief
betrokken bij de organisatie van de thuiswedstrijden in het Topsportcentrum.
Stageplekken voor leerlingen
Zadkine ondersteunt de club door coach Albert Cristina in te zetten voor een leerwerklandschap,
waarbij leerlingen vanuit diverse opleidingen ingezet worden bij de voorbereiding en organisatie van
de thuiswedstrijden. De leerlingen zullen zich bezighouden met de communicatie, marketing en tal van
organisatorische zaken rondom het team en de wedstrijden. De volleyballers en coach zullen clinics
geven aan leerlingen en docenten van Zadkine en leerlingen krijgen gratis toegang tot de wedstrijden.
Op deze manier komen er meer leerlingen in beweging en in aanraking met topsport.
Het leerwerklandschap Zadkine Rotterdam.Nesselande voor topsport volleybal past bij de ontwikkeling
waarbij Zadkine steeds hechter samenwerkt met het bedrijfsleven en instellingen in de stad, de
krachten van het onderwijs en het bedrijfsleven bundelt om zo onderwijs aan te bieden dat aansluit bij
de vraag van het bedrijfsleven én van de leerlingen.
“Een fantastisch initiatief” zegt Hans den Oudendammer, directeur van de Stichting Rotterdam
Topsport over de samenwerking. “Ik ben blij met de betrokkenheid van Zadkine bij deze Rotterdamse
topsportvereniging.”
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