
                        

  Taken en verantwoordelijkheden 
  Voetbalvereniging OSV Oud-Beijerland  

 
 
 

 

 

    

Opgericht: 
01 augustus 1916 

Kon. Goedgekeurd.: 
11 augustus 1967 

Langeweg 22 
3262 LE  Oud-Beijerland 

Postbus 1105 
3260 AC  Oud-Beijerland 

T 0186-612740 
F 0186-611575 

info@vvosvoudbeijerland.nl 
www.vvosvoudbeijerland.nl 

Rabobank nr. 35.11.51.923 
ING Bank nr. 19.97.61.3 

K.v.K. nr. 40322415 
BTW nr. NL0026.33.206.B01 

    

Versie 1.0 dd. 03.03.2017 
Blad 1 – 3 bladen 

 

Taken en verantwoordelijkheden commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) 
 
Deze commissie draagt zorg voor de operationele zaken van OSV m.b.t. de A-selectie, hieronder valt 
de zorg voor goede materialen, de indeling van het 1e en 2e seniorenelftal voor de eerstvolgende 
speelronde (in overleg met de trainers en/of leiders) en de periodieke afstemming met de 
jeugdcommissie. De manager VTZ zal bij de vergaderingen van VTZ aanwezig zijn. Voor wat betreft 
de betaalde functies binnen de seniorenafdeling brengt de commissie een zwaarwegend advies uit 
aan het bestuur van OSV. Vooral het 1e team vormt veelal het gezicht van de vereniging. Het geringe 
aantal spelende senioren in relatie tot het niveau waarop ons 1e acteert, stelt de vereniging voor de 
uitdaging om de overige elftallen en vooral het 2e aansluiting te laten krijgen bij het 1e.  
 
Taken en verantwoordelijkheden  
Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur van OSV over het beleid en de uitvoering 
hiervan m.b.t. voetbaltechnische zaken betreffende 1e en 2e elftal (prestatie elftallen).  
Uitvoering geven aan het voetbaltechnisch beleid m.b.t. het 1e en 2e elftal:  

 Maken van voorstel voor aanstelling trainers en verzorgers A -selectie voor het bestuur 

 Overleg met trainers en leiders 

 Uitvoering van overige hier niet genoemde activiteiten uit het beleidsplan 
 
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de technische staf van het 1e en 2e elftal.  
Samenstellen van de technische en organisatorische staf van het 1e en 2e elftal.  
Het periodiek plegen van afstemmingsoverleg met de jeugdcommissie.  
 
Samenstelling  
De leden van VTZ-bestaan uit personen in de hiervoor genoemde functies. Overleg van deze 
commissie kunnen, afhankelijk van type overleg, worden aangevuld met, trainers A- selectie en leiders 
1e en 2e elftal. De leden dienen te beschikken over het vermogen om op georganiseerde en 
gestructureerde wijze het geformuleerde beleid ten uitvoer te brengen. Als eis voor de leden wordt 
gesteld dat ieder van hen een aantal jaren deel uitgemaakt heeft van een op acceptabel niveau 
gespeeld hebbend seniorenelftal, bij voorkeur van OSV.  
 
Werkwijze  
Regelmatig overleg minimaal 4x per jaar en incidenteel op verzoek. Van alle overleg van VTZ worden 
verslagen gemaakt. Hiervan wordt een afschrift naar het bestuur gestuurd.  Uitgebrachte adviezen 
worden schriftelijk vastgelegd. Gesprekken met eventueel aan te trekken spelers, trainers of andere 
aan te trekken leden van de technische staf van de prestatie elftallen. Voor de snelheid is het soms 
handig mondeling verslag uit te brengen van de activiteiten van de commissie in de 
afstemmingsvergadering.  
 
Technisch overleg met jeugdbestuur  
Om de seniorenvoetbalteams in een zo hoog mogelijke klasse te laten spelen, is het van belang om 
het beleid van de jeugd hierop aan te laten aansluiten. De pupillen van nu zijn immers onze senioren 
van de toekomst. Belangrijk daarbij is dat we de bij de moedervereniging OSV ingeschreven 
talentvolle jeugd binnen onze vereniging kunnen behouden. Dit betekent dat we ze de mogelijkheid 
moeten bieden op een passend niveau bij de senioren te laten voetballen. Voor elke speler moet er 
ruimte zijn bij OSV te blijven.  
Het technisch overleg vormt geen commissie of instituut op zich. Het betreft een periodiek te voeren 
overleg tussen een vertegenwoordiging vanuit VTZ en jeugdbestuur en manager VTZ om zaken op 
elkaar af te stemmen.  



                        

  Taken en verantwoordelijkheden 
  Voetbalvereniging OSV Oud-Beijerland  

 
 
 

 

 

    

Opgericht: 
01 augustus 1916 

Kon. Goedgekeurd.: 
11 augustus 1967 

Langeweg 22 
3262 LE  Oud-Beijerland 

Postbus 1105 
3260 AC  Oud-Beijerland 

T 0186-612740 
F 0186-611575 

info@vvosvoudbeijerland.nl 
www.vvosvoudbeijerland.nl 

Rabobank nr. 35.11.51.923 
ING Bank nr. 19.97.61.3 

K.v.K. nr. 40322415 
BTW nr. NL0026.33.206.B01 

    

Versie 1.0 dd. 03.03.2017 
Blad 2 – 3 bladen 

 

Door het bezoeken van trainingen en wedstrijden van de A-teams wordt door de VTZ het niveau van 
de verschillende spelers beoordeeld en ook kunnen ze in overleg met de jeugdtrainer en manager 
VTZ, worden uitgenodigd voor het spelen in het elftal Jong OSV. 
 
De werkwijze, vergaderfrequentie, etc. zal in onderling overleg tussen betrokkenen worden 
afgestemd.  
 
Organogram 
- U valt in de organisatie onder het bestuur. 
 
Participatie 
- Aanwezigheid op vergaderingen die betrekking hebben op uw taak binnen de vereniging. 
 
Vertegenwoordigingsfunctie 
- U bent zich bewust van de vertegenwoordigingsfunctie met betrekking tot de vereniging 
 
Overig 
- U dient (in eerste instantie) de afdelingscoördinator te benaderen wanneer er de wens is om 

spelers voor de korte termijn van het ene naar het andere elftal over te plaatsen. Bij structurele 
verschuivingen is de Jeugdcoördinator beslissingsbevoegd. 
 


