
Opzet Technische commissie 
 
Jeugd, dames en senioren combineren in 1 commissie om kortere lijnen te creëren. Vanuit elke 

geleding 1 commissielid, aangevoerd door bestuurslid technische zaken. 

Taken TC: 

- Adviseren DB met betrekking aanstelling trainers 

- Adviseren DB met betrekking tot wel of niet contractverlenging trainers. 

- Houden van evaluatiegesprekken met trainers binnen hun eigen aandachtsgebied 

- Leiding geven aan trainers binnen hun eigen aandachtsgebied 

- Bewaken van technisch beleid via het technisch beleidsplan 

Aandachtsgebieden TC: 

Bestuurslid TZ is voorzitter van de technische commissie, daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de 

senioren (selectiespelers, selectietrainers, keeperstrainer, begeleiding selectie, verzorging, overige 

senioren) 

TC lid selectie  is verantwoordelijk voor selectiespelers, selectietrainers, keeperstrainer, begeleiding 

selectie, verzorging, overige senioren 

TC lid jeugd is verantwoordelijk voor jeugdspelers en speelsters, technisch jeugd coördinatoren, 

jeugdtrainers, jeugdleiders 

TC lid dames is verantwoordelijk voor speelsters VR1, damestrainer, begeleiding VR1, rosedames, 

meisjesteams, begeleiding meisjesteams ( in samenwerking met TJC) 

 

Evaluatie momenten hoofdtrainer 

- Medio oktober evaluatiegesprek met hoofdtrainer door bestuurslid TZ en coördinator 

selectie 

- Half november tot eind november polsen van technische staf en selectiespelers over 

functioneren hoofdtrainer door bestuurslid TZ en coördinator selectie. 

o Bestuurslid TZ informeert DB over de uitkomsten van de gesprekken en adviseert DB 

over contractverlenging of beëindiging contract 

- Begin december tweede evaluatiegesprek met hoofdtrainer door bestuurslid TZ en 

coördinator selectie. 

o Informeert hoofdtrainer over de aanbeveling aan DB 

 contractverlenging  

 contractbeëindiging 

 twijfel : langere evaluatie nodig  

o Bestuurslid TZ informeert DB over uitkomst gesprek met hoofdtrainer 

- Eind januari evaluatiegesprek met hoofdtrainer door bestuurslid TZ en coördinator selectie. 

- Eind april evaluatiegesprek met hoofdtrainer door bestuurslid TZ en coördinator selectie, bij 

contractverlenging wordt er vooruit geblikt naar het nieuwe seizoen 

- Begin juni afsluitend gesprek met hoofdtrainer door bestuurslid TZ en coördinator selectie. 



 

Procedure aanstelling nieuwe hoofdtrainer 

- Eind november/begin december opstellen profielschets trainer 

- Begin december ( na informeren huidige hoofdtrainer ) plaatsen advertentie hoofdtrainer 

- Eind december / begin januari uitnodigen kandidaat hoofdtrainers voor 

sollicitatiegesprekken 

- 1e ronde door bestuurslid TZ, lid TC, lid technische staf en selectiespeler 

- 2e ronde door bestuurslid TZ, leden technische staf en DB 

- Bekendmaking aan spelersgroep nieuwe hoofdtrainer door bestuurslid TZ, hierna publicatie 

in media en op website 

 

Procedure aanstellingen overige trainers 

- Bestuurslid TZ bespreekt de opties in de TC en adviseert DB over aanstelling trainer tweede 

elftal. Hierna gaan bestuurslid TZ  en coördinator selectie de gesprekken aan met kandidaten 

voor 2e trainer aankomend seizoen. 

- Commissielid jeugd bespreekt de opties voor jeugdtrainers in de TC en adviseert DB over 

aanstellingen trainers  ( intern/extern )voor jeugdselectieteams  

- Commissielid jeugd gaat samen met TJC de gesprekken aan met kandidaat jeugdtrainers, bij 

externe trainers zal DB haar goedkeuring moeten geven. 

- Commissielid dames bespreekt de opties voor hoofdtrainer dames in de TC en adviseert DB 

over aanstelling hoofdtrainer dames. Hierna gaat commissielid dames gesprekken aan met 

kandidaat hoofdtrainer dames. Bij externe trainers zal DB haar goedkeuring moeten geven. 

 

Evaluatiemomenten jeugdtrainers en damestrainer 

- Bij  (jeugd) selectie trainers 1e evaluatiegesprek eind oktober 

- In november polsen de commissieleden TC binnen hun aandachtsgebied over het 

functioneren van de hoofdtrainers. 

- Bij  (jeugd) selectie trainers 2e evaluatiegesprek medio december, 

contractverlenging/beëindiging komt ter sprake. 

- Januari en februari evaluatiegesprekken met alle leiders en trainers door jeugdcommissie. 

- Eind februari voorstel over (jeugd selectie) trainers nieuwe seizoen door commissielid TC in 

samenspraak met jeugdcommissie. 

- Bij externe zoektocht wordt in februari een profielschets opgesteld en een advertentie 

geplaatst. 

- Sollicitatiegesprekken door commissielid TC, bestuurslid TZ en TJC. Advies wordt uitgebracht 

naar DB. 

- Eind maart evaluatiegesprekken met (jeugd) selectie trainers door commissielid TC, wordt 

gelijk vooruitgeblikt naar volgend seizoen 

- Begin juni afsluitend gesprek met (jeugd) selectie trainers. 

 


