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Geachte collega,
 
De afgelopen zes jaren heeft de Dopingautoriteit de bijeenkomst Samen tegen Doping
georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn zeer goed bevallen en daarom is besloten u ook
dit jaar in één middag weer helemaal op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op
anti-dopinggebied.
 
Graag nodigen wij u en eventuele belanghebbende collega’s uit om dinsdag 11 oktober
2016 naar de bijeenkomst Samen tegen Doping 2016 te komen. Het programma ziet
er als volgt uit:
 
12:30 – 13:00         Ontvangst  
                                                                    
13:00 – 13:30         Samen tegen Doping 2016
Ontwikkelingen in het anti-dopingbeleid (Herman Ram)
 
13:30 – 13:45         Spagaat!
Hoe stel je je als sportbond op in een dopingzaak? (Vertegenwoordiger Nederlandse
Boksbond)

 
13:45 – 14:00         Samen voor een schone sport
Gezamenlijk project Atletiekunie, Fit!vak, KNBB, KNVB, NOC*NSF en Dopingautoriteit
(Laurens den Ouden, NOC*NSF)

 
14:00 – 14:15         Pauze
 
14:15 – 14:30         Ethical decision-making
Onderzoek naar het versterken van de anti-dopinghouding van talenten (Brigitte
Claessens / Tirza van Noorden, Radboud Universiteit)

 
14:30 – 14:45         Preventie
Update topsportprojecten (Erik Duiven / Laila Spruijt)

 
14:45 – 15:00         Omgang met integriteitsverleden
Toelichting richtlijn voor bonden en NOC*NSF (Emiel Krijt, NOC*NSF)

 
15:00 – 15:15         Pauze
 
15:15 – 15:45         Internationale dopingproblematiek
Inzicht in recente ontwikkelingen IAAF (Sylvia Barlag, IAAF)

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het NBC te Nieuwegein. De routebeschrijving vindt u
via http://www.nbccongrescentrum.nl/contact/. U kunt zich inschrijven door te reageren
op deze e-mail.

Hopelijk tot 11 oktober!

Met sportieve groet,
 
Laila Spruijt
Voorlichter Topsport
T: 010 2581 860
 
Dopingautoriteit
Postbus 5000

http://www.nbccongrescentrum.nl/contact/


Postbus 5000
2900 EA  Capelle a/d IJssel
 
Wil je meer weten over doping? Kijk op: www.dopingautoriteit.nl, www.dopefree.nl en/of
www.eigenkracht.nl. 
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