
Technisch jaarplan 2018-2019 
 
Zomer 2018 is de Technische Visie van vvLEO vastgesteld. Elk seizoen wordt er een jaarplan 
gemaakt. Dit is een eenvoudige doel-activiteiten-middelen plan, gebaseerd op de visie. Het 
plan wordt elk jaar in Juli vastgesteld. In juli 2019 wordt voor het eerst een plan inclusief 
begroting vastgesteld. In 2018 wordt er mee geoefend.  
 
Voor de definitie en uitgangspunten zie: 
https://www.vvleo.nl/Data/LEO/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_623/
Technische_visie_vv_LEO.pdf 
 
 
Structuur: 
 
De Technische commissie is verantwoordelijk voor opstellen en het uitvoeren van het 
Jaarplan.  
 
Het streven is een commissie bestaande uit 9 personen, samengesteld op basis van kennis, 
ervaring en betrokkenheid. Liefst representatief voor de vereniging. Liefst geen dubbele 
petten en wanneer het niet anders kan, altijd een interim-status.  
 
De commissie kent categorale en inhoudelijke betrokkenheid. De te benoemen functies zijn: 
 

1 Voorzitter Vertegenwoordiging HB, financiën, cp HJO  

2 Secretaris Continuïteit, verslagen, agenda, structuur, verv voorzitter 

3 Overgang junioren/senioren Technisch hart, 1e/2e team trainers, seniorenzaken 

4 Coördinatie O19 - O17 Contact Jeugdcie, midterm, selectie en trainers aanstellen 

5 Coördinatie O15 - O13 Contact Jeugdcie, midterm, selectie en trainers aanstellen 

6 Coördinatie O11 - O9 Contact Jeugdcie, midterm, selectie en trainers aanstellen 

7 Meiden Contact Jeugdcie, midterm, selectie en trainers aanstellen 

8 Accent trainers Interne trainersopleiding, VTON, externe opleiding 

9 Accent technische opleiding Doorlopende leerlijn, VTON, spelers individueel, materiaal 

 
De technische commissie stuurt de Hoofd Jeugdopleiding (HJO) aan. De HJO is bij de TC-
vergaderingen. Eenmaal per jaar is er een feedbackmoment (april) waarna er afspraken voor 
het volgende seizoen worden gemaakt. De voorzitter is de eerste contactpersoon voor de 
HJO.  
 
De technische commissie komt 10x per jaar (plm 1x maand) bij elkaar. Er is een gezamenlijke 
Technische special.   
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vvleo.nl/Data/LEO/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_623/Technische_visie_vv_LEO.pdf
https://www.vvleo.nl/Data/LEO/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_623/Technische_visie_vv_LEO.pdf


Taken 
  

1. Kwaliteit van de trainers en trainingen te verbeteren 
 - Ondersteunen van trainers  
 - Interne opleiding  
 - Aanbieden van oefenstof, passend binnen     
                de leerlijn (lange termijn doel)  
 

 
structureel 
6 avonden 
structureel 

 
HJO 
HJO + TC(8) 
HJO + TC(8) 

2.  Opleiden en behouden van talentvolle trainers 
- Aanbieden van opleiding (Pupillen/ jeugdtrainer, 

TC3/TC2) 
- Sterrenmodel uitwerken/ uitvoeren    

 

 
structureel 
 
structureel 

 
TC(8)  
 
TC(8) 

3. Doorgaande leerlijn/ technische opleiding 
- Technisch plan implementeren, evalueren 
- Aansluiten junioren op senioren/technisch hart 
- Maatwerk in doorstroming 

 

 
structureel 
structureel 
structureel 

 
HJO + TC(9) 
HJO + TC(3) 
HJO + TC(3-9) 

4.  Samenstellen selectieteams (max 2/ max 50% van teams) 
- Spelersvolg bewustzijn  
- Partijtjestrainingen 
- Midtermreview en trainersrapporten 
- Jeugdinventarisatie/ contact Jeugdcommissie 
- Bepalen aantal selectieteams met Jeugdcommissie 
- Aanstellen en voorbereiden selectietrainers (zie 5) 
- Vaststellen selectieteams 
- Procesbewaking en afstemming niet-selectieteams 

 

 
structureel 
sept/mei 
december 
februari 
maart/april 
maart/april 
mei/juni 
april 

 
TC(4-7) + HJO 
HJO 
TC(4-7) 
TC(4-7) 
TC(4-7) 
TC(4-7) 
TC(4-7) 
TC(4-7) 
 

5.  Werven en voorbereiden selectietrainers 
- Midterm review en wensenlijsten  
- Algemene werving nieuwe selectietrainers 
- Koppelen trainers aan teams 
- Instructie trainer algemeen en gericht op selectie 
- Doel-inzetgesprek en jaarprogrammering 

 

 
nov/dec 
dec/jan 
maart 
maart 
mei/juni 

 
TC(4-7) 
TC(4-7) 
TC(4-7) 
TC(4-7) 
TC(4-7) 
 

6.  Innovatie in hard- soft- en orgware 
- Zoekend naar vernieuwing en verbetering 
- Technische special 

 

 
structureel 
bv oktober 

 
TC breed+HJO 
TC breed+HJO  

7.  Materialen en andere facilitaire voorwaarden 
- Basismateriaal moet voldoende aanwezig zijn 

(ballen, pionnen, hesjes, doelen) 
- Uitdagende innovaties. Passend bij de technische lijn 

en besproken tijdens de interne opleiding. 
 

 
juni/sept 
 
structureel 

 
TC(9) 
 
TC(9) 
 

 


