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 COMMISSIELEDEN. 

Functie. Naam. Termijn. 
Voorzitter. Bas de Lange. 2019/2020 t.m. 2021/2022 
Secretaris. Theo de Lange. 2018/2019 t.m. 2020/2021 
Senioren.   
JO13 t.m. JO19. Gerrit van der Veen 2019/2020 t.m. 2021/2022 
JO13 t.m. JO19. Ruud Woelderink. 2011/2012 t.m. 2018/2019 
Jeugd t.m. JO11. Roy Lotterman. 2018/2019 t.m. 2020/2021 
 
Termijn is per 3 jaar. Bijv. september 2017 t/m juli 2020, er kan verlengd worden. 

Samenstelling. 
De technische commissie zal bestaan uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. 

De samenstelling van de TC wordt bepaald door de TC, de voorzitter in overleg met het 
hoofdbestuur. 

Bevoegdheden. 
De TC is beslissingsbevoegd om trainers aan te stellen binnen het jaarlijks, met het 
hoofdbestuur overeengekomen budget. 

De TC is bevoegd om de elftalindeling aan te passen in het belang van de vereniging. 

Budget. 
De TC werkt met netto bedragen. 
Brutering, contractopstelling en wijze van uitbetaling is een verantwoordelijkheid van de 
penningmeester hoofdbestuur. 
Deze zal ingeschakeld worden bij de afrondende gesprekken.  

Technische Commissie (TC). 

Taken voorzitter. 

• Aanspreekpunt van de technische commissie. 

• Vergaderingen leiden en agenda opstellen. 

• Afsluitingsavond regelen (mei) met contracten tekenen.  

Documenten: 

• Draaiboek afsluiting seizoen. 

• Afsprakenlijst. 

 

Taken secretaris. 

• Opstellen notulen bij vergadering. 

• Ontvangen ingekomen stukken. 

• Beheer algemene zaken. 

• Begroting betaalde trainers opstellen. 



• Nieuwe aanmeldingen komen via de site binnen, doorsturen naar desbetreffende 

persoon. 

• Veld/trainingsschema bijhouden/verspreiden. 

• Teamindeling KNVB versturen najaar en voorjaar. 

• Inschrijving voor Protos doen. 

Documenten. 

• Begrotingsoverzicht. 

• Veld/trainingsschema. 

• Afsprakenlijst. 

 
Taken senioren. 

• Aanstellen trainer en leider(s) per team (trainer waar nodig). 

• Keeperstrainer regelen. 

• Als het kan voor elk team een vlagger. 

• Verzorger(ster) regelen voor het eerste/club. 

• Enquêtes regelen met spelersraad 1e en 2e. 

• Bewaking Protos. 

• Teamindelingen maken voor het nieuwe seizoen. 

Documenten. 

• Handboek TC senioren. 

• Jaarplanning. 

• Afsprakenlijst. 

• Protocol aanstellen nieuwe trainer. 

• Convenant DeHaere. 

• Beleid Protos Weering. 

 
Taken JO13 t.m. JO19. 

• Aanspreekpunt spelers(sters) en ouders. 

• Aanstellen trainer en leider(s) per team. 

• Als het kan voor elk team een vlagger (waar nodig). 

• Teamindelingen maken voor het nieuwe seizoen. 

Documenten. 

• Handboek TC jeugd. 

• Jaarplanning. 

• Afsprakenlijst 

 

 
 



Taken jeugd t.m. JO11. 

• Aanspreekpunt spelers(sters) en ouders. 

• Aanstellen trainer en leider(s) per team. 

• Als het kan voor elk team een vlagger (waar nodig). 

• Teamindelingen maken voor het nieuwe seizoen. 

• Zaalindeling maken winterstop. 

Documenten. 

• Handboek TC jeugd. 

• Jaarplanning. 

• Afsprakenlijst. 
 
 
 
 
 
Opgesteld door de Technische Commissie en akkoord bevonden door het Hoofdbestuur van 
V.V. Mariënberg. 
 
 
 
Datum: ………………………….. 
 
 
 
TC: ……………………………….                  HB: ………………………………. 
 


