
Positie Breed Technisch Overleg (BTO) 

(Zolang de TC nog niet op sterkte én ingewerkt is zal het Technisch Overleg de rol van de TC 

waarnemen. In dit stuk wordt daarom gesproken over TC/TO) 

 

VvLEO wil de kwaliteit en structuur van het voetbaltechnisch beleid verder verbeteren. De afgelopen 

jaren zijn op dit gebied al goede resultaten geboekt. Om de opgaande lijn te handhaven wordt de 

ingezette professionalisering voortgezet. 

 

Doelstelling van het voetbaltechnische beleid is dat: 

- Alle spelers goed getraind worden (deskundig, rekening houden met individuele kwaliteiten) 

- Alle spelers in staat gesteld en gestimuleerd worden om zichzelf maximaal te ontwikkelen 

- LEO een herkenbare speelstijl hanteert 

- Er samenhang is tussen trainingen op alle niveaus én door alle leeftijdscategorieën heen 

- De trainingen die spelers met de jaren volgen samen het leerplan vormen 

- Spelers regelmatig trainen (jeugd 2 X per week) en spelen (voldoende speeltijd per wedstrijd) 

- De LEO-trainers kwalitatief goed voorbereid zijn op hun taken 

- Trainers advies krijgen, begeleid en eventueel opgeleid worden  

 

Om deze doelen te bereiken kent vvLEO de volgende structuur: 

Het BTO adviseert de TC/TO. Het doel van het BTO is om zoveel mogelijk leden, vrijwilligers en 

functionarissen van vvLEO te betrekken bij het opstellen, bijstellen en beoordelen van het 

voetbaltechnisch beleid van vvLEO. Alle leden, vrijwilligers en functionarissen die bij willen dragen 

aan de ontwikkeling van het voetbaltechnische beleid van vvLEO worden uitgenodigd en 

aangemoedigd om deel te nemen in het BTO. 

 

De TC/TO is ingesteld door het Hoofdbestuur en werkt binnen de kaders die door het HB (3), de JC(4) 

en de SC(5) zijn opgesteld. De TC/TO is op de volgende terreinen betrokken: 

- Trainingsbeleid (trainingsvormen,trainingsopbouw, oefenstof, trainingsmaterialen). JC en SC 

bepalen, in overleg met TO/TC de trainingsfrequentie. 

- Wedstrijdbeleid (speeltijd, competitie/klasse indeling, toernooien, oefenwedstrijden)  

- Spelersindelingsbeleid (binnen de kaders die door de JC en SC zijn gesteld 

- Aanstellen trainers. De TC selecteert en draagt trainers voor. De JC en SC beslissen over de 

benoeming. (trainers LEO1 en LEO2 worden nog door het HB aangesteld) 

- Aanstellen leiders. De JC en SC stellen leiders aan, in overleg met de trainer opmerking: Met 

name bij niet-selectieteams worden trainer en leider onafhankelijk van elkaar aangesteld. De 

jeugdcoördinatoren stellen de leiders aan. 

- Aansturen TCr en trainers 

 

 

 



 
De Technisch Coördinator (TCr) wordt aangesteld door het HB en aangestuurd door de TC/TO. De 

taken van de TCr zijn: 

- Het begeleiden/coachen van trainers 

- Het verzorgen van trainingen waar tijdelijk geen trainers voor zijn 

- Het uitwerken en uitvoeren van het voetbaltechnisch beleid 

- Het adviseren van de TC/TO 

 

Het voetbaltechnisch beleid is niet vrijblijvend. Van trainers en leiders wordt verwacht dat zij actief 

bijdragen om het beleid uit te voeren. Om het beleid af te stemmen en door te voeren vindt per 

leeftijdscategorie regelmatig overleg plaats met alle trainers binnen de categorie.   

De TCr begeleid en adviseert trainers bij het toepassen van het beleid. 


