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KORTE 
BERICHTEN 

Gelukkig nieuwjaar! 

Laten we onze eerst nieuwsbrief 
beginnen met een “Gelukkig 
nieuwjaar!”. We hopen op een 
gezond en sportief 2022, voor 
jullie als betrokkenen en de 
talenten! 

Nieuwsbrief ? 

Ik hoor jullie denken, een 
nieuwsbrief, die hebben we 
nog niet eerder gehad. Dat 
klopt en dit is een van de zaken 
die we graag wat leven in willen 
blazen de komende tijd. De 
frequentie zal nog bepaald 
worden, mede door inbreng en 
noodzaak. Heb je ideeën of 
opmerkingen, mail ze gerust 
naar erik@specialtalents.nl 

Sporthal 

In tegenstelling tot andere 
jaren, zal er tot nader order, niet 
in de sporthal getraind worden 
met locatie Eindhoven, ivm 
Corona. De talenten zijn 
gewoon welkom in het stadion. 

Koffie/Thee 

Er zal helaas geen koffie/thee 
beschikbaar gesteld worden, 
totdat alle locaties hun deuren 
weer volledig mogen openen.

NIEUWSBRIEF 
Ons “nieuwe normaal” 
Wijziging in staf
We zijn binnen Special Talents keihard bezig om het dusdanig 
neer te zetten, dat we de beste begeleiding kunnen bieden. 
Hiervoor is het van groot belang dat de juiste mensen op de 
juiste plek staan, waar zij zich prettig voelen en het best uit de 
verf komen. Hierdoor zijn er wat wisselingen geweest wat 
betreft coördinatoren. Hierbij de situatie zoals deze vanaf 
heden is: 

Coördinator Eindhoven:  
Evy Sanders - evy@specialtalents.nl 

Coördinator Nuenen:  
Frank Smits - nuenen@specialtalents.nl 

Coördinator Den Bosch:  
Marion van Tiel - denbosch@specialtalents.nl 

Algemeen coördinator: 
Erik Konijn - erik@specialtalents.nl 

Dit houdt in dat alle zaken mbt de locaties via deze 3 gaat. Voor 
meer algemene zaken, of indien iemand niet bereikbaar is, 
mag Erik gecontact worden. 

Nieuw jaar, nieuw logo
Zoals een aantal van jullie misschien al was opgevallen, heeft 
Special Talents een nieuw logo! We vonden dat deze aan wat 
modernisering toe was en samen met AON zijn we tot dit logo 
gekomen. We zijn erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. We 
hebben geprobeerd met het nieuwe logo meer uit te dragen 
waar wij als stichting voor staan. De houding van het poppetje 
veranderd, naar iets met wat meer 
zelfvertrouwen en minder focus op 
voetbal. Voetbal is immers voor ons 
maar een middel. Daarnaast de 
puzzelstukjes, welke staan voor het 
passende aanbod dat wij proberen te 
bieden en ook het missende stukje 
dat wij zijn voor een hoop kinderen.  
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Bereik vergroten 
Social Media
Het is ons duidelijk geworden dat wij als Special Talents niet 
altijd even goed zichtbaar en bekend zijn bij de ouders en 
kinderen die bij ons goed op hun plek zouden zijn. Als gevolg 
hiervan zullen wij meer inzetten op onze PR. Een van de eerste 
dingen die we hebben gedaan is een Instagram- en LinkedIn-
pagina gemaakt. Iedereen is welkom deze te volgen natuurlijk! 
Hierop zal gaande het jaar meer gedeeld gaan worden.  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stichting-
special-talents/?viewAsMember=true 

Instagram: https://www.instagram.com/stichtingspecialtalents/ 

Hulp en ideeën gezocht
In het kader van het vergroten van ons bereik en onze 
bekendheid, met als doel meer kinderen te kunnen voorzien in 
het bewegen, zijn wij altijd op zoek naar ideeën hoe we dit 
volgens jullie het beste kunnen doen. Mocht je hierin een rol 
willen spelen en/of heb je goede/leuke/ludieke ideeën, neem 
even contact op met erik@specialtalents.nl 

Talent & Zo 
Via deze weg willen wij ook 
iedereen informeren, dat 
Arno geen actieve rol meer 
vervult binnen Special 
Talents. We bedanken hem 
voor zijn immense rol in de 
opstart, opbouw en groei 
van de stichting en wensen 
hem heel veel succes in zijn 
komende avontuur met zijn 
onderneming Talent & Zo. 
https://talentenzo.nl 

Dit was hem dan, de eerste nieuwsbrief, we zijn benieuwd wat 
jullie ervan vinden. We staan altijd open voor feedback, dus 
laat het gerust weten! 

Op naar een gezond en sportief 2022! 

Team Special Talents 
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