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VOORWOORD   
Voor u ligt het technische beleidsplan 2016 en het reglement van de Technische Commissie van 

BZC’14 uit Brakel en Zuilichem. 

De Technische Commissie is in het leven geroepen om op voetbaltechnisch gebied beleid te maken 

en uit te voeren, regels op te stellen en de communicatie en coördinatie binnen de vereniging te 

verbeteren / optimaliseren. De Technische Commissie legt verantwoording af aan het jeugdbestuur 

van BZC’14.   

Wij vertrouwen erop met het beleidsplan en het reglement vereniging breed een kwalitatief goed 

technisch beleid te kunnen voeren. Met het oog op de middellange termijn is het dan ook noodzakelijk 

dit beleidsplan jaarlijks te toetsen en aan het eind van ieder seizoen te evalueren. De Technische 

Commissie zal hier zorg voor dragen.   

Dit beleidsplan zal geplaatst worden op de website van BZC’14, vv Brakel en vv Zuilichem.   

Namens de Technische Commissie BZC’14                        



 

1. BESCHRIJVING BZC’14   
BZC’14 is een zaterdag combinatie voetbalvereniging uit Brakel en Zuilichem. BZC’14 heeft alleen 

jeugdelftallen die samengesteld zijn uit de verenigingen vv Brakel en vv Zuilichem. Het ledenaantal 

bedraagt circa 200 jeugdleden. Het aantal teams dat uitkomt in de KNVB competitie bedraagt aan het 

begin van het seizoen 2016-2017 10 stuks.  

Bij BZC’14 kan er zowel op prestatief als op recreatief niveau gevoetbald worden. Trainingen vinden 

plaats volgens een vast rooster, dat door de Technische Commissie wordt vastgesteld. De medische 

begeleiding is in handen van een verzorger.  

De accommodatie bestaat uit 2 locaties. En worden zowel trainingen als wedstrijden van de teams 

gespeeld bij vv Brakel als bij vv Zuilichem. 

De organisatiestructuur van BZC’14 bestaat uit een jeugdbestuur, waarbij ieder bestuurslid een eigen 

werkgebied heeft, zoals bijvoorbeeld Technische Zaken, daarnaast zijn er een aantal commissies die 

onder de verantwoordelijkheid van het jeugdbestuur vallen.   



 

2. SAMENSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE   

Organisatie TC:   

Technische ondersteuning bovenbouw D t/m A: 

1) Vacant 

2) Vacant 

Technische ondersteuning onderbouw mini t/m E: 

3) Frans Vonk 

4) Gert-Jan van Hees 

5) Peter Struijk 

 



 

3. SAMENWERKINGEN TECHNISCHE COMMISSIE   

Jeugdbestuur BZC’14 

Wedstrijdsecretaris Junioren  

Wedstrijdsecretaris Pupillen  

Coördinator scheidsrechters Junioren/Pupillen  

Beheerder Sportvelden en Gebouwen  

Medische Begeleiding  

Keeperstrainer Junioren/Pupillen  

Toernooicommissie   

Sponsorcommissie  

Ledenadministratie / Spelerspassen  

Web beheer  

Evenementencommissie   



 

4. REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE   

4.1  TAKEN  

Bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het technische beleid heeft de Technische Commissie 

een organiserende, coördinerende, initiërende en controlerende taak. Tot het takenpakket behoort 

onder meer:  

1. Ontwikkelen, sturen en bewaken van voetbaltechnische zaken binnen de vereniging. 

  

2. Begeleiden, sturen en ondersteunen van trainers en leiders. De Technische 

Commissie is het 1e aanspreekpunt voor begeleiding.  

 

3. Advies en sturing bij het aanstellen en aftreden van trainers, leiders en 

grensrechters. 

 

4. Samenstelling van teamselecties.  

 

5. Bezoeken trainingen en wedstrijden.  

 

6. Begeleiding en doorstroming jeugdspelers naar de senioren. 

 

7. Periodiek en incidenteel overleg met trainers, leiders en aanvoerders.   

 

8. Bezoeken van bijeenkomsten en vergaderingen met betrekking tot het technische 

beleid in zijn algemeenheid.  

 

9. Bezoeken van de jaarvergaderingen.  

 

10. Rapporteert en communiceert met het Jeugdbestuur. 

 

  



 

4.3 VERGADERINGEN  

Structureel zal er in december en april vergaderd worden door de Technische Commissie voor 

eventuele aanpassingen en/of nieuwe indelingen. 

Een tot twee keer per jaar, of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, wordt er een gezamenlijke 

vergadering gearrangeerd, waarbij naast vertegenwoordiging vanuit de Technische Commissie ook 

trainers en leiders aanwezig zullen zijn.  

Voorts een tussentijds overleg indien jeugdbestuur of Technische Commissie dit belangrijk vindt.   

 

4.4 TAAKVERDELING 

In principe vertegenwoordigen de bestuur vertegenwoordigers de Technische Commissie richting de 

diverse geledingen binnen de vereniging. Hieronder de overige functies:   

Nog in te delen aan de hand van de aanmelding en bereidheid van de vrijwilligers.



 

5. TECHNISCH BELEIDSPLAN   

5.1 ALGEMENE DOELSTELLING 

In overeenstemming met de door de KNVB vastgestelde regels, het beoefenen van de voetbalsport 

mogelijk maken voor alle junioren- en pupillenleden met dien verstande dat er zowel bij de junioren als 

bij de pupillen een onderscheid gemaakt kan worden tussen prestatieve en recreatieve elftallen. Dit 

alleen indien er voldoende teams zijn per leeftijdscategorie om te kunnen selecteren.  

Plezier in het voetbal dient altijd op de 1e plaats te staan boven prestaties.    

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het 

technische beleid voor zowel junioren als pupillen.   

1. Creëren technische structuur (zie 4.1.).   
2. Ontwikkeling voetbal talent.(zie 5.4).  
3. Aandacht voor voetbal als breedtesport (zie 5.5).    
 

5.2 BELEID ELFTALLEN   

Het technische beleid dient zodanig uitgevoerd te worden dat BZC’14 een aantrekkelijke club blijft 

voor de recreatieve speler (goede structuur en accommodatie, inspraak trainers, enz.).  

Het op recreatief niveau mogelijk maken van het beoefenen van de voetbalsport met als kernwoorden: 

lichamelijke en geestelijke ontspanning door inspanning in een kwalitatief hoogstaande en gezellige 

accommodatie.  

Algemeen uitgangspunt is het creëren en behouden van voetbalplezier.   

 

5.3 DOELSTELLING JEUGDELFTALLEN 

In het kader van dit beleid is de hoofddoelstelling het opleiden en ontwikkelen van technisch kwalitatief 

goede spelers voor selectie elftallen. Hierbij zal niveauverbetering van zowel spelers als van elftallen 

worden nagestreefd. Kernpunt binnen trainingen van jeugdteams zal technisch onderricht zijn, gericht 

op basistechnieken.  

Jeugdtrainers zullen worden gestuurd en ondersteund in trainingsmethodieken dit in samenspraak en 

overleg met de Technische Commissie.   

In het kader van doorstroming van jeugdspelers zal overleg plaatsvinden tussen trainers van de 

selectie elftallen, de trainer van het hoogste jeugdelftal en de Technische Commissie.  

De concept indelingen van de teams zullen door de Technische Commissie in overleg met de trainers 

en begeleiders plaats vinden. Deze zullen openbaar gepubliceerd worden op de site van BZC’14. 

Indien sommige leden/ouders het niet eens zijn met een indeling kunnen ze dit op een inloopavond 

onderbouwd kenbaar maken. Wanneer er geen gebruik is gemaakt van de inloopavond, zonder af te 

melden is er geen mogelijkheid meer tot eventuele wijzigingen van teams. 

De Technische Commissie zal in overleg met het jeugdbestuur van BZC’14 eventuele op-

/aanmerkingen van spelers/ouders bespreken. Na de inloopavond zullen de teams definitief gemaakt 



 
worden. Indien niet alle op-/aanmerkingen redelijkerwijs verwerkt kunnen worden, zal de Technische 

Commissie/ jeugdbestuur dit onderbouwd kenbaar maken aan de desbetreffende personen. 

Besluiten over spelersmutaties tijdens het seizoen worden genomen door de Technische Commissie, 

een en ander uiteraard in nauw overleg met alle betrokkenen.  

 

5.4 VOETBAL ALS BREEDTESPORT  

Uitgangspunt is met behoud van de verenigingsidentiteit, de clubsfeer en de structuur binnen de 

vereniging een aantrekkelijke omgeving te scheppen om prestatief en recreatief voetbal te kunnen 

spelen.   

In de doelstelling is derhalve opgenomen dat ook de kwalitatief mindere voetballer op een aangename 

wijze kan functioneren op prestatief/recreatief niveau.   

Onderstaande aspecten dragen daartoe bij:  

 Een aangename verenigingsomgeving  

 Goede sportieve – en organisatorische voorwaarden 

 Goede trainingsfaciliteiten en materialen 

 Sportieve en sociale activiteiten 

 Normen en waarden 

 Ouders van jeugdspelers duidelijk informeren 

 Goed georganiseerde jeugdtoernooien 

 Visie als vereniging uitdragen, via media, website, flyers, etc. 

 Mond op mond reclame         



 

6. TAKEN / EISEN TECHNISCH KADER   
Het technische kader (trainer / coach, leider of grensrechter) voert de door de Technische 

Commissie aangereikte richtlijnen uit en draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van zowel 

het individu als het team.   

 Trainer / coach en leider(s) zijn altijd eindverantwoordelijk voor de gang van zaken voor, 

tijdens en na trainingen en wedstrijden.    

 Trainer / coach, leider, grensrechter of andere begeleiders zijn altijd positief langs het 

veld.   

 Trainer / coach is het niet toegestaan om in vrijetijdskleding trainingen te verzorgen.  Een 

trainer / coach ziet er altijd uit als trainer en dat houdt tijdens trainingen in het dragen van 

een trainingspak en voetbal - of sportschoenen.   

 Trainer / coach of leider geeft altijd het goede voorbeeld in gedrag en taalgebruik. Indien 

er wordt gesport, dan wordt er niet gerookt of alcohol gedronken.   

 Trainer / coach of leider tracht altijd winst / verlies te relativeren en brengt dit over aan de 

spelers.   

 Bij pupillen spreekt trainer / coach of leider begrijpelijke taal (afgestemd op kind en 

leeftijd), dus geen professionele kreten als knijpen, inzakken, kantelen, doordekken, 

concentreer je, enz.   

 Iedere betaalde trainer ondertekent een contract waarin wordt opgenomen dat hij/zij zich 

conformeert aan het gestelde in dit beleidsplan.   

 Trainers zijn verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal en laten het trainingsveld geheel 

leeg achter. Alle gebruikte materialen, inclusief doelen en doeltjes, worden opgeruimd.   

 Bestuur en kader waken over het alcoholgebruik zowel voor als na de wedstrijd.    

7. HARDHEIDSCLAUSULE.  

Bij alle technische besluiten genomen door het bestuur en/of de T.C. dient de redelijkheid en billijkheid 

in acht genomen te worden. Het jeugdbestuur en/of de T.C. behoudt zich het recht voor af te wijken 

van het gestelde in dit beleidsplan. Voornemens betrekking hebbende  hierop zullen door de T.C. 

eerst worden voorgelegd aan het jeugdbestuur. 


