Taken en verantwoordelijkheden TC (Vrouwen, Jeugd en Senioren)
Verantwoordelijkheid:
De TC is hoof dverantwoordelijk voor de uitvoering (autonoom, pro -actief , controleerbaar, actueel) van
het voetbalbeleidsplan. Het stelt hierbij regels op, communiceert naar het Algemeen Bestuur (AB) door
de voorzitter van de TC. Elke TC-lid inf ormeert zijn eigen commissie (Senioren, Vrouwen en Jeugd) en
de trainers/leiders/ouders en coördineert binnen de vereniging de voetbaltechnische zaken en neemt
initiatief om deze te verbeteren en te optimaliseren..
Samenstelling Technische Commissie
2 af gevaardigden van de TC Senioren en JO23
2 af gevaardigde van de Jeugd (Boven- en onderbouw / Grootveld en Kleinveld).
1 af gevaardigde voor de vrouwen selectie
De taken van de TC bestaan uit:
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het samenstellen van doelstellingen voor de korte (seizoen) en lange termijn (3 jaar).
het aannemen en (tussentijds) evalueren van de technische staf .
het monitoren van de contractueel vastgelegde af spraken incl vrijwilligersovereenkomsten met
de trainer(s).
het zorgdragen voor een kwalitatieve en kwantitatieve aantrekkelijke selectie aan het begin van
ieder seizoen
het bewaken van de kwaliteit van de trainingen en wedstrijdvoorb ereiding.
TC is het primaire aanspreekpunt van de technische staf . Technische staf dient zich ook bij de
TC af te melden bij af wezigheid
Bewaking ontwikkeling van individuele spelers (Spelers Volg Systeem) op het gebied van
f ysiek, techniek en tactiek.
het ‘scouten’ en betrekken van de jeugd bij de senioren selecties vanaf het moment dat het
voetbalbeleid dit toelaat. Voorbeeld JO-23. Selectie spelers in goed onderling overleg TC
senioren en TC Jeugd bovenbouw.
Toezicht/bewaken van de juiste uitvoering (binnen kaders) van het voetbalbeleid door selecties
en technische staf en gecontroleerd door TC senioren en Jeugd.
Speciale aandacht voor het behoud, beter maken en/of aantrekken van keepers
het bewaken van het juist uitdragen van de normen en waarden van sv Ouderkerk door de
selecties en technische staf .
Nieuwkomers (trainers, leiders, spelers, verzorgers) ontvangen een welkomst document met
daarin inf ormatie over sv Ouderkerk
het ondersteunen van de technische staf bij het regelen van oef enwedstrijden en evenementen
voor de selectie zoals jaarlijkse uitjes.
het aanspreekpunt zijn van spelers en zich actief ‘bemoeien’ met de spelersraad.

De TC is verantwoordelijk voor de af spraken met de trainers/vrijwilliger op het voetbaltechnisch vlak.
Inzake het budget voor trainer/vrijwilligers zijn de penningmeesters van de betref f ende commissie s en
die van het Algemeen bestuur verantwoordelijk.

Belangrijke momenten per seizoen (vrouwen, jeugd en senioren):
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Continu bewaken /monitoren van alle bovengenoemde punten.
voorbereiding seizoen (augustus): het ondersteunen en adviseren van de technische staf
rondom de invulling van de selecties.
na 1e periode (eind oktober / begin november): het evalueren van de voortgang mbt de
doelstellingen.
na 1e seizoenshelf t (winterstop): het evalueren van de technische staf . Met input van TC
vrouwen, senioren en TC boven- onderbouw en keeperstrainer met input van de
spelers/keepers.
na 1e seizoenshelf t (jan/f eb): start 1e inventarisatie onder selectie (TC vrouwen, senioren en TC
boven- onderbouw) voor komend seizoen.
na 1e seizoenshelf t: eerste inventarisatie doen onder huidige selectie en Jeugd O-19 voor
komend seizoen. Meenemen evaluatie O23 competitie en opvang/ doorstroom jeugd naar
senioren.
na 1e seizoenshelf t (december/ januari): starten met vaststellen invulling technische staf
volgend seizoen (senioren en vrouwen)
na 1e seizoenshelf t (f ebruari/ maart) starten met invullen Jeugdtrainers /- leiders.
na 2e periode (maart): het evalueren van de voortgang mbt de doelstellingen.
na 2e periode: def initieve inventarisatie doen onder huidige seniorenselectie en JO-19 voor
komend seizoen. Lijst binnen TC delen, zodat actie ondernomen kan worden waar nodig, ook
met betrekking tot jeugd Bovenbouw. Uitgangspunt is te allen tijde het behouden van spelers
voor sv Ouderkerk.
einde seizoen (april/ mei): start met voorbereidingen voor nieuwe seizoen.
Periodiek (4 wekelijks) TC overleg per af deling, vooraf gaand aan vergadering algemeen
bestuur). Output overleg is input voor voorzitter TC in het AB.
Voorzitter TC neemt zitting in het AB.
Organiseren bijeenkomsten voor trainers, leiders en verzorgers (bij aanvang van het seizoen
en eind 2e periode (maart)
Ad hoc bijeenkomst op initiatief van voorzitter of wanneer een der leden van de TC dit wenslijk
achten.
Periodiek overleg (3x per seizoen) TC breed (Senioren, Vrouwen, Jeugd).
Bespreken, evalueren en waar nodig actie ondernemen

Openstaand punt(en)
Aanstellen voorzitter TC die zitting neemt in het Algemeen Bestuur
Leden TC
De leden van de technische commissie tref t u hieronder aan:
2 TC jeugd: Vacature ondersteunend door Marcel Wagenhuis (Bovenbouw/Grootveld) en eventueel
ook Onderbouw/Kleinveld
1 TC meisjes en vrouwen : Ron Ploeger
2 TC senioren en O23: Johan Wassenberg, Han van der Zwan en Sander Toussaint (wisselende
samenstelling)

