Beste …..,
Al jaren lang zijn wij allen als traceurs/freerunners en de van daaruit gevormde bedrijven en of
organisaties in Nederland actief op het gebied van parkour en freerunning. Wij zijn gezamenlijk o.a.
verantwoordelijk voor de toename qua bekendheid, professionaliteit maar natuurlijk ook de
toenemende aantallen deelnemers en de algemene groei van de sport in ons land.
Wij (lees; de initiatiefnemers) zijn van mening dat onze community dusdanig gegroeid en volwassen
geworden is dat het van gezamenlijk belang is om ons op een bepaalde wijze te verenigen.
De afgelopen weken hebben wij als initiatiefnemers dan ook de reeds eerste stappen gezet om deze
samenwerking tot stand te doen komen.
Een toekomstige samenwerking brengt op verschillende vlakken voordelen met zich mee.
Zo is er bijvoorbeeld sprake van;
●
●
●
●

Één duidelijk aanspreekpunt vanuit de Nederlandse parkour / freerunning wereld.
Inspraak op landelijke ontwikkelingen en beleidsvorming.
Invloed op zaken als educatie, materiaalontwikkeling, kwaliteitseisen, opzet competities etc.
Ondersteuning bij het opzetten organisatie/bedrijven/eigen accommodaties/ contact met de
(lokale) overheid etc.

Tevens kunnen wij gezamenlijk aan de slag met;
● Het verkennen van de mogelijkheden tot het verzekeren van onze sport.
● Het zorgen dat verschillende (buitenstaande) partijen niet proberen om de sport op een voor
ons negatieve wijze beïnvloeden.
Als belangrijke stap in dit proces willen wij graag met zoveel mogelijk vertegenwoordigers vanuit de
Nederlandse PK/FR community bij elkaar gaan zitten om te zien wie zich hierbij willen aansluiten en
om te bespreken hoe we dit in Nederland verder kunnen gaan vormgeven.
Bij deze nodigen we jullie organisatie dan ook graag uit om op zondag 21 januari, van 12:00-16:00
uur op de Zuidlarenstraat 57, 2545 VP Den Haag mee te praten en te discussiëren.
Ons doel is om jullie te informeren, activeren en actief te betrekken bij het plan om een landelijk
samenwerkingsverband te vormen.
Om het allemaal overzichtelijk te houden, vragen wij om per organisatie slechts één afgevaardigde te
sturen.
Om onze sport naar het volgende ‘level te brengen’ is het belangrijker dan ooit dat we initiatief tonen
en actief betrokken blijven bij de doorontwikkeling van onze beweeg discipline.
We hopen jullie allemaal te zien op 21 januari.
Graag horen wij wel eerst of, en wie er vanuit jullie organisatie aanwezig zal zijn?
Aanmelden doe je door een email te sturen naar info@pkfr.nl met de naam en organisatie welke
aanwezig zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Parkour Freerunning Nederland

