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INLEIDING 
Waarom dit Technisch Plan? 
Dit Technisch plan is onderdeel van het Algemene Beleidsplan van SV Unitas’59. Uit dat plan blijkt dat 
de vereniging al veel heeft bereikt en financieel gezond is. Uitdagingen blijven er ook. Sportief gezien 
zijn de Unitas teams in de afgelopen jaren hoger gaan voetballen en in 2016-2017 hebben 4 
gezichtsbepalende elftallen promotie gerealiseerd. Deze positieve ontwikkelingen maken ook dat er 
meer druk ontstaat op de technische omgeving en dat het – ondanks de inzet van velen – ‘technisch’ 
niet optimaal loopt. De technische commissie kent een wisselende bezetting en tegelijk soms ook 
onderbezetting, terwijl de koers vaak afhankelijk is van het individu binnen de technische groep en 
niet als uitvloeisel van vastgesteld beleid. De aanname dat de sportieve successen niet alleen het 
gevolg zijn van goed doordacht en consequent uitgevoerd technisch beleid is daarom verdedigbaar.  
 
Een groot compliment aan de zittende Technische Commissie (TC) is op zijn plaats. Zij hebben binnen 
een hele grote vereniging, met vele belangen en meningen in soms moeilijke omstandigheden 
voortgang kunnen realiseren en kunnen borgen. Om professioneel verder te komen is het tijd voor 
een volgende stap. 
 
Missie 
Het Algemeen Beleidsplan beschrijft de Unitas missie met daarnaast ook een sportieve en een sociaal 
maatschappelijke missie, gevolgd door visie en strategische doelen. De sportieve missie luidt als 
volgt: 
Op sportief gebied wil SV Unitas ‘59 op het hoogst haalbare niveau spelen, voor de hoogste 
jeugdteams geldt minimaal divisieniveau, voor de seniorenselectie geldt het spelen in 
competitieverband als een stabiele tweedeklasser. SV Unitas ‘59 betaalt spelers niet, maar wil hen en 
ook de overige leden binden door een goede opleiding, facilitaire voorzieningen en een aantrekkelijk 
verenigingsleven dat gekenmerkt wordt door sport te combineren met een scala aan sociale 
activiteiten. Inzet, vakmanschap, prestatie, spelplezier en sportief gedrag dienen daarbij hand in 
hand te gaan met een goede sfeer en harmonie. SV Unitas ‘59 wil niet alleen spelers een zo goed 
mogelijke opleiding bieden maar ook trainers de gelegenheid geven zich te ontwikkelen en waar 
gewenst opleidingen laten volgen. Een en ander in overeenstemming met het vastgestelde 
technische beleid. 
 
Visie 
Een deel van de visie (zie algemeen beleidsplan) luidt: 
Bij SV Unitas ‘59 is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau de voetbalsport 
te beoefenen, waarbij het plezier in het veld en bij de activiteiten eromheen centraal staan. Ondanks 
het feit dat er naar wordt gestreefd de kwaliteiten van de spelende leden zodanig in te delen en te 
bundelen dat er binnen elke leeftijdscategorie een of meer teams de voetbalsport prestatiegericht 
beoefenen, streeft SV Unitas ‘59 er naar om de recreatieve teams (breedte sport) een gelijkwaardige 
positie binnen de vereniging te verschaffen. Ook stelt zij haar vrijwilligers in waardering centraal om 
de beoogde doelstellingen te bereiken. 
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Wat beoogt het Technisch Plan 
Het technisch plan beoogt nadrukkelijk aan te sluiten op de sportieve missie en de daarna genoemde 
visie en strategische doelen. Het Technisch Plan vloeit voort uit het algemene technische beleid en 
uitgangspunten zoals in het Algemene Beleidsplan beschreven. Het plan biedt beleidskaders voor de 
periode 2018-2025, maar is niet ‘in beton’ gegoten. Elk plan, zo ook dit, is onderhevig aan 
veranderingen. Dat kan te maken hebben met maatschappelijke veranderingen, maar ook met 
gewijzigd inzicht en/of ontwikkelingen op technisch gebied. Jaarlijks kunnen door de Technische 
Commissie wijzigingen worden voorgesteld aan het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur voert deze 
wijzigingen altijd door tenzij er zwaarwegende overwegingen zijn dat niet te doen. Dat zal dan eerst 
door het bestuur met de TC worden besproken. 
  
De Technische Commissie + overig voetbal gerelateerd 

Belangrijk is het samenstellen van een kwalitatief en kwantitatief goede Technische Commissie die 
uitvoering kan geven aan dit technische plan. Voor de leden van de huidige Technische Commissie zal 
worden bekeken of zij bereid zijn mede uitvoering te gaan geven aan dit nieuwe plan en de 
inpasbaarheid in het nieuwe model. 
Het organogram is leidend bij de invulling van de nieuwe TC. In dat organogram (pag. 4) wordt 
gesproken over ‘Commissies’. Dit past bij de nieuwe structuur die vanuit het algemene beleidsplan 
voor heel Unitas zal worden doorgevoerd. Dat houdt in dat oude functiebenamingen deels komen te 
vervallen (wat niet gelijk staat aan het vervallen van inhoudelijke taken). Bijvoorbeeld: het Hoofd 
Jeugdopleidingen onder de benaming ‘Commissielid Prestatief Senioren en Jeugd’.  
 
Hoofd TC 
Uit het organogram blijkt dat het Hoofd TC geen bestuurslid is. Hij rapporteert aan het bestuurslid 
voetbalzaken. Het hebben van een (trainers-)diploma’s van deze functionaris, ook op hoog niveau, 
geeft geen garantie dat hij ook in staat is om te managen en onder druk een groep bij elkaar te 
houden of tot goed beleid te komen. Dat geldt ook voor zijn rol als mede beoordelaar van de (hoofd-) 
trainer. Een beoordeling gaat over vele aspecten. Het voetbaltechnische is daarin weliswaar van 
belang maar dat werkt alleen in samenhang met andere aspecten zoals leidinggeven aan en 
motiveren van een groep. Ook als de resultaten een keer tegenvallen. Het hoofd TC zal moeten 
beschikken over een aantoonbaar, relevant voetbalverleden. Bij de aanstelling zal echter naar het 
‘totale plaatje’ rondom deze functionaris worden gekeken. 
Het hoofd TC kan niet tegelijkertijd ook trainer van een team zijn. Te hoge werkdruk en een 
mogelijke dubbelrol zijn niet wenselijk.  
 
Voor overige kenmerken zie pagina 5. 
 
  



4 
 

Organogram op hoofdlijnen: 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 is een jaar van evaluatie! 
Omdat het invullen van alle functies met goed gekwalificeerde personen bij de start moeilijk is, 
neemt Sv Unitas ’59 het jaar 2018 om tot invulling te komen. Dat betekent ook dat meerdere functies 
in dat jaar door één persoon ingevuld kunnen worden, ook als dit met trainerschap wordt 
gecombineerd. Het organogram én de uitgangspunten blijven zoals ze zijn. Tijdens een evaluatie in 
december 2018 wordt gekeken of vastgehouden moet worden aan het organogram of dat de situatie 
met meerdere functies in één functionaris zo goed bevallen is dat dit kan voortbestaan. 
 
  

Bestuurslid Voetbalzaken 

Hoofd Technische Commissie 

Commissielid 
Prestatief Senioren 

en jeugd 

Commissielid 
Recreatief Jeugd 

Commissielid 
Recreatief 
Senioren 

Coördinatoren 

BVO 

Scouting 

Functioneel overleg 
tussen alle betrokkenen 

Materialen en 
Materiaalmensen 

Veld- en 
Trainingsindelingen 

Trainers Trainers 

Scheidsrechters 

Oefenwedstrijden 
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Kenmerken functionarissen in voetbalafdeling 
Voor vrijwel alle functionarissen in de voetbalafdeling zullen (net als voor de overige functies binnen 
Unitas), profielen worden opgesteld. Deels komen die vanuit de voetbalbond, deels zijn ze al 
aanwezig. 
Het spreekt voor zich dat er een paar ‘key-functionarissen’ tussen zitten waar nog net wat meer 
aandacht aan besteed moet worden.  

• Bestuurslid voetbalzaken: Heeft aantoonbaar grote affiniteit met voetbal, de regio en de 
club. Hij moet beschikken over een relevant netwerk, maar zal ook over goede 
communicatieve en management eigenschappen. 

• Hoofd Technische Commissie: Aantoonbaar relevant voetbaltechnisch verleden, toont 
leiderschap, heeft structuur, organisatorische kwaliteiten en goede communicatieve 
eigenschappen. 

• Commissielid prestatief Senioren en Jeugd: Voetbaltechnisch goed onderlegd, relevant 
netwerk, organisatorisch sterk en goede communicatieve eigenschappen. 

• Commissielid recreatief senioren: ‘Man (of vrouw) van de club’, denkt vooruit (bijvoorbeeld 
overgang jeugd naar senioren), zoekt de samenwerking en werkt aan verbinding van 
senioren met de club. 

• Commissielid recreatief jeugd: Stressbestendig, communicatief vaardig, empathisch maar 
ook richtinggevend en standvastig. 

 
Profielen worden zo spoedig mogelijk voor het hele gebied verder uitgewerkt.  
 
Vrijwilligers binnen Unitas 
Zie ook het algemeen beleidsplan. We maken in de basis bij vrijwilligers geen verschil tussen leden en 
niet leden. Wel verwachten we van iedereen die betrokken is bij het actieve voetbaldeel (zeker de 
leiders) dat ze voor een gering bedrag lid worden van de vereniging omdat de KNVB bij ieder voorval, 
vraagt naar het lidmaatschap.  
 
Vrijwillig is nooit vrijblijvend geweest. Het ‘managen’ van vrijwilligers langs de lijnen blijft 
bijvoorbeeld op basis van emotie altijd ingewikkeld. Juist daarom vragen we mensen lid te worden, 
juist daarom proberen we met (sociale) activiteiten voor meer binding te zorgen en als bijdrage 
daaraan is ook een Commissie HRM ontstaan. 
 
Financieel mandaat Technische Commissie 
De beschikbare financiële ruimte zal de komende jaren mogelijk kunnen groeien als we ook blijven 
sturen op de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Uitgangspunt is en blijft dat Unitas geen 
‘rode’ cijfers wil. Als we iedere commissie eerst zelf laten begroten en daarna in discussie gaan kan 
een onwerkbare situatie met veel onvrede ontstaan. Het bestuur is integraal verantwoordelijk voor 
het eindresultaat en kan onvoldoende sturen vanuit een start bij de verschillende commissies. 
Daarom wordt voor het volgende proces gekozen: 
 
1. De technische begroting start ieder jaar met het verschijnen van een kaderbrief vanuit het 

hoofdbestuur. In die kaderbrief staat concreet aangegeven welk budget de technische commissie 
tot haar beschikking heeft. De Technische Commissie bepaalt vervolgens hoe het geld wordt 
besteed en stelt daartoe een plan met uitgewerkte begroting op. In principe gaat het hier over 
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vergoedingen voor trainers (exclusief 1 en 2 zie onder punt 4), het hoofd TC én het 
opleidingsbudget trainers. 

2. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. In dit plan staat gedetailleerd hoe de 
beschikbare financiën worden besteed.  

3. De Technische Commissie kan bij het indienen van haar plan onderbouwd om aanvullende 
middelen vragen. Het bestuur zal met de Technische Commissie in gesprek gaan om te 
mogelijkheden te onderzoeken. 

4. De kosten voor de trainers van selectie 1 en 2 worden afzonderlijk begroot omdat deze 
contractueel tot stand zijn gekomen na onderhandeling met die trainers. 

5. Het bestuur bepaalt na overleg met de TC de vergoeding voor het hoofd TC om te voorkomen dat 
hij zijn eigen vergoeding vast moet stellen. 

6. Het bestuur zal in haar kaderbrief ook bekend maken welk budget beschikbaar is voor aanschaf 
van materialen. Ook hier heeft de Technische Commissie het recht de besteding – binnen de 
gestelde kaders – te bepalen, waarna het bestuur deze besteding zal accorderen. 

 
Doelen 
De doelen binnen het Technisch Plan zijn uiteraard weer afgeleid van het Algemeen Beleidsplan. 
Voor Strategische doelen wordt naar dat plan verwezen. 
 
De doelstellingen zijn de basis waarop de vereniging verder moet op technisch en sportief gebied.  
In dit plan zijn de doelstellingen verwerkt en verder wordt getracht een (werk)klimaat te scheppen 
waarbinnen de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.  
 
Prestatief en recreatief 
Zoals uit het algemene beleidsplan blijkt, wil Unitas binnen haar mogelijkheden (tijd, geld, 
faciliteiten, vrijwilligers, trainers enzovoorts) maximale aandacht schenken aan zowel het prestatieve 
als het recreatieve voetbaldeel. In termen van de Technische Commissie: de selectieteams en de 
recreatieve teams. 
De Technische Commissie heeft maximale aandacht voor de selectieteams maar mag daarbij het 
belang van de aanwezigheid van goed lopende recreatieve teams niet vergeten.  
 
Uitgangspunten rond recreatieve teams 
Recreatieve teams zijn van groot belang voor het realiseren van de ambitie een familievereniging te 
zijn en te blijven. Recreatieve teams vormen het noodzakelijke volume waarop een vereniging als 
Unitas haar gezonde financiële doelstellingen na kan blijven streven, enerzijds door de contributie, 
anderzijds door de ‘derde helft’ en het bijwonen van allerlei sociale activiteiten. Last but not least 
leveren deze teams een substantiële bijdrage aan de aanwezigheid van vrijwilligers en (kleding-) 
sponsoren. In het Algemene Beleidsplan hebben we dit belang vertaald in ambitie, missie 
enzovoorts. 
Vanuit het Technische Plan is het van belang dat ook recreatieve teams kunnen beschikken over: 

• Goede kleding; 
• Goede faciliteiten (kleedruimte, douchegelegenheid); 
• Voldoende en verzorgde trainingsmaterialen; 
• Voldoende trainingscapaciteit. 
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Ten aanzien van de laatste ‘bullit’ wordt aan alle teams de gelegenheid tot 2x trainen per week 
geboden. Een team kan daar afstand van doen zodat Unitas die ruimte opnieuw in kan vullen. Een 
team kan gedurende het seizoen de eenmaal afgestane ruimte niet succesvol terug claimen. 

Uitgangspunten rond selectie 
Tot selectieteams worden gerekend: 
Senioren: Unitas 1 en Unitas 2, met mogelijk een (gedeeltelijke) uitbouw naar Unitas 3 om spelers die 
niet direct aan kunnen sluiten bij 1 of 2 maar wel potentie hebben, toch ruimte te bieden op enig 
niveau te voetballen. 
 
Jeugd: Voor de jeugd gelden als selectieteams: 

• JO19-1 en JO19-2  
• JO17-1 en JO17-2  
• JO15-1 (één selectieteam per leeftijdscategorie) 
• JO14-1 (één selectieteam per leeftijdscategorie) 
• JO13-1 (één selectieteam per leeftijdscategorie) 
• JO12-1 (één selectieteam per leeftijdscategorie) 
• JO11-1 en JO11/2 
• JO10-1 en JO10/2 
• JO9-1 en JO9/2 
• JO8-1 en JO8/2 

 
Met de realisatie van deze selectieteams wordt – m.u.v. de eerder genoemde team – nadrukkelijk 
geen keuze gemaakt voor schaduwteams of andere gelijkende constructen. 
 
Ambitieniveau t.a.v. selectieteams 
De lat voor alle selectieteams wordt nadrukkelijk hoger gelegd dan in voorgaande jaren. Unitas en 
dus ook de Technische Commissie, dienen te beseffen dat het realiseren van ambities via een 
groeipad gaat. Soms wat sneller en soms wat langzamer. Een opwaartse spiraal heeft gevolgen. 
Hoger voetballen, vraagt om beter gekwalificeerde trainers, vraagt om meer budget en leidt wellicht 
weer tot hoger voetballen. De structuur van de vereniging moet zich daarbij continue in de breedte 
mee aanpassen en er moeten meer inkomsten gegenereerd worden. Dat hoeft vooraf geen reden te 
zijn er niet aan te beginnen maar de realiteit mag daarbij niet uit het oog verloren worden. 
 
Selectie 1 en 2 
Het eerste elftal is op termijn (3 tot 6 jaar) een stabiele tweede klasse KNVB. Uitgangspunten: 

• Spelers worden niet betaald; 
• Zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugd. 

 
Het tweede elftal speelt op termijn (3 tot 6 jaar) op een zodanig niveau zodat doorstroming naar het 
eerste elftal goed mogelijk is. Uitgangspunten daarbij: 

• Groep bestaat uit spelers die potentieel en qua ambitie in aanmerking komen voor het 
eerste;  

• Maximale termijn is drie jaar, daarna uitstroom naar andere senioren elftallen.  
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Jeugdselectieteams 
Unitas heeft de ambitie om jeugdselectieteams op divisieniveau te laten spelen. De ondergrens 
daarbij is het spelen in de Hoofdklasse met als uitgangspunt dat dan na maximaal 2 jaar teruggekeerd 
weer uitgekomen moet worden op divisieniveau. Alleen op deze manier is er aansluiting van de jeugd 
op de ambities van de seniorenselectie. 

 
Divisieniveau: JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1 
Hoogst besloten competitie: JO14-1, JO12-1, Jongere selectieteams (‘besloten’ = gekaderd qua 
leeftijd) 
1e klasse/Hoofdklasse: JO19-2, JO17-2 
 
Nastreven van een hoger prestatieniveau voor elke speler.  
Het nastreven van een hoger niveau geldt voor alle geledingen van de club. Het algemene 
beleidsplan besteedt daar aandacht aan. In dit Technische plan beperken we ons tot spelers en 
trainers. 
 
Plezier en prestatie kunnen prima naast elkaar bestaan. Als je geen plezier meer hebt in je favoriete 
vrijetijdsbesteding wordt presteren moeilijk. Maar, voor selectieteams geldt wel dat er meer van hen 
verwacht wordt dan alleen plezier hebben. Aan de voorkant worden door trainers afspraken gemaakt 
met de teamleden t.a.v. (tijdige) aanwezigheid, gedrag enzovoorts. Spelers hoeven daar niet voor te 
tekenen. Nog los van de waarde van een handtekening van een minderjarige bestaat er ook nog zo 
iets als onderlinge controle. Als een selectiespeler de afspraken niet nakomt of de juiste mentaliteit 
niet heeft ondanks aanwezige voetbalkwaliteiten, kan de consequentie verwijdering uit het team 
zijn.  
 
Winnaars hebben de wil om te winnen. Dat moet ook worden uitgestraald. Bij het stijgen van de 
leeftijdscategorie wordt het leggen van meer nadruk op de wil om te winnen groter. Dat moet in de 
opleiding van selectieteams als rode draad worden meegenomen. 
 
Met die rode draad (opleiden tot winnaars) in het achterhoofd gelden de volgende uitgangspunten: 

• Tot en met de JO13 opleiden en ontwikkelen. Bijvoorbeeld de controle krijgen over de bal; 
• Bij JO15, JO17 gaat opleiden en ontwikkelen in combinatie met het spelers bewust maken 

wat ze nodig hebben om een wedstrijd te winnen; 
• Bij JO19 en selectie gaat om het winnen van wedstrijden. 

 
Overgang van een andere vereniging naar Unitas 
Algemeen uitgangspunt is dat Unitas niet actief spelers van andere verenigingen benadert. 
Uitzondering daarop betreft ex Unitas spelers die (willen) uitstromen bij een BVO of een (hoog 
voetballende) amateurvereniging. 

Indien spelers zich zelf bij Unitas aanmelden voor het spelen in een selectieteam, worden die spelers 
altijd doorverwezen naar het Commissielid prestatief, die samen met de betrokken trainers(s) 
afwegingen maakt. Daarbij geldt te allen tijde dat gelijkwaardige eigen Unitas spelers niet in hun 
verdere ontwikkeling geremd mogen worden door instroom van buitenaf. 
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Afhankelijk van de mate waarin de speler al binnen Unitas bekend is, kan de volgende procedure 
worden gevolgd: 

• Screening waar de speler momenteel speelt en in welk team, op welk niveau; 
• Speler de gelegenheid bieden mee te trainen. Samen met de trainer (ingeval keeper ook 

keeperstrainer) van het betreffende team na een aantal trainingen en eventueel een 
wedstrijd, evalueren of hij een meerwaarde is voor het Unitas selectieteam; 

• Speler uitleggen dat als een ‘eigen speler’ beter of gelijkwaardig is en er tussen hen gekozen 
moet worden, de voorkeur uit gaat naar de eigen speler.  

Commissielid BVO  
Het commissielid BVO: 

• Legt verantwoording af aan het bestuurslid voetbalzaken en overlegt voorts functioneel met 
de verschillende leden van de TC;  

• Conformeert zich aan de uitgangspunten zoals gesteld bij ‘overgang van een andere 
vereniging naar Unitas’ op pagina 8; 

• Is de schakel tussen extern en intern bij vraagstukken gerelateerd aan BVO en hogere 
amateurverenigingen en houdt daarbij evenwicht tussen de vraag vanuit die verenigingen en 
de mate van medewerking daaraan; 

• Creëert waar mogelijk bredere samenwerking met BVO’s; 
• Brengt niet op eigen initiatief spelers van Unitas bij een BVO onder de aandacht. 

 
Scheidsrechters 
Wordt opgenomen in Algemeen Beleidsplan. 
 
Trainers 
Ook het beleid rond trainers moet gezien worden als middellange termijn beleid. Unitas heeft op dit 
moment een loyale groep trainers, maar beseft dat er in de toekomst verdere ontwikkeling nodig is, 
zowel in kwaliteit als in volume. Ook hier is de polsstok niet langer dan de financiële ruimte die we, 
mogelijk groeiend per jaar, beschikbaar hebben. 
 
Opleiden en ontwikkelen: 
• Opleiden van trainers. Op basis van de inventarisatie rond bestaande trainers die verdere 

opleidingen willen volgen én het beschikbare budget wordt jaarlijks op voorspraak van het Hoofd 
TC besloten wie er opgeleid gaan worden en onder welke condities. Dit geldt voor zowel trainers 
van prestatieve als recreatieve teams. Dat houdt ook in dat niet iedere belangstellende direct 
een opleiding kan beginnen; 

• Met de trainers die opgeleid worden, zal in een persoonsgebonden ontwikkelplan worden 
vastgelegd wat het doel van de training moet zijn, bij welke team of meelooptraject de praktijk 
verder kan worden uitgebouwd en welke financieringsafspraken gemaakt moeten worden; 

• Het door ontwikkelen van trainers die al voldoende opgeleid zijn, kan ook door ze mee te laten 
lopen met trainers van hogere teams. Daarbij worden (om verwachtingen goed te managen) aan 
de voorzijde door die trainers in ieder geval samen met het hoofd TC afspraken gemaakt over 
tijdpad, doelen en werkwijze. Een gezamenlijke evaluatie bepaalt vervolgens de vervolgstappen. 

Inzet gekwalificeerde trainers op alle selectieteams: 
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Unitas heeft de ambitie om alle selectieteams binnen de jeugdafdeling te voorzien van een 
gekwalificeerde trainer. Indien voor het betrokken selectieteam door de KNVB geen eisen worden 
gesteld aan diploma’s kan aantoonbare kwaliteit van de trainer voldoende zijn. Kwaliteit en 
gekwalificeerd zijn verschillende begrippen. Een gekwalificeerde trainer is iemand die de vereiste 
diploma’s heeft voor zover die worden vereist door de KNVB. Worden die niet vereist dan is een 
gekwalificeerde trainer iemand die door zijn ervaring de capaciteit/kwaliteit heeft om het 
betreffende elftal te trainen en iets bij te brengen zoals dat op basis van het plan wordt verwacht. 
Deze afweging wordt onderbouwd door de Technische commissie gemaakt. Omdat we graag het 
trainersgilde naar een hoger/zo hoog mogelijk niveau willen tillen, kan de vraag naar opgeleide 
trainers stijgen. 
 
Werving van trainers: 
De werving van trainers zal in eerste instantie geschieden op basis van standaardprofielen. De 
Technische Commissie verricht de werving en laat zich daarbij ondersteunen door de HRM 
functionaris binnen de vereniging. 
 
Contracten voor trainers: 
Contracten en vrijwilligersvergoedingen staan op gespannen voet. Het bestuur sluit alleen contracten 
met trainers indien vergoedingen niet binnen de zogeheten maximale vrijwilligersvergoeding zouden 
passen.  
De TC evalueert en beoordeelt trainers en bepaalt of de samenwerking wordt voortgezet. Voor wat 
betreft trainers (of andere functionarissen) met een arbeidsovereenkomst, speelt het hoofdbestuur 
een beslissende rol vanuit haar positie als eindverantwoordelijk. Mocht het bestuur echter af willen 
wijken van de mening van de TC, dan zal zij dat met onderbouwing doen en hierover met de TC in 
gesprek gaan. 

 
Dames- en meisjesvoetbal 
Unitas heeft de ambitie ook deze tak van sport door te ontwikkelen. Zij wil verdere groei van het 
damesvoetbal realiseren door het oprichten van een prestatief dames 1 (senioren) elftal waarbij 
extra aandacht moet worden gegeven aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor het 
opstarten van een meiden talententeam. Daar is echter meer onderzoek voor nodig omdat andere 
voetbalverenigingen en de gemeente Eindhoven hier ook stelling over innemen. Ook zal Unitas 
faciliteiten moeten realiseren betreffende trainingen en goede kleedlokalen. 
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TAKEN TECHNISCHE COMMISSIE 

Met de start van een nieuw algemeen beleidsplan en een daaruit voortvloeiend technisch plan zullen 
de werkwijze en de verantwoordelijkheden van de Technische Commissie anders worden. Niet het 
bestuur maar de Technische Commissie is als eerste in lijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van het gehele sportieve deel binnen de vereniging. Dat wil zeggen dat alle trainers, leiders, ook die 
van het eerste en tweede elftal, onder de verantwoordelijkheid vallen van de Technische Commissie. 
Zie ook organogram. De Technische Commissie is de spil waar het binnen de vereniging om draait als 
we het hebben over het behalen van de sportieve doelstellingen van de vereniging. 
 
De taken van de TECHNISCHE COMMISSIE zijn: 
 

1. Opstellen overzicht voor besteding beschikbare budget, inclusief vergoedingen en 
opleidingen. 
 

2. Mede opstellen van een trainingsschema inclusief veldtoewijzing, dagen, tijden, begin en 
einddata wanneer er getraind mag worden. Procedure voor de invulling van het 
trainingsschema vastleggen. 
 

3. Het maken van een jaarplanning met daarin start- en einddata voor zowel selectie- als 
recreatieve teams. Opnemen van voldoende ruimte voor het plannen van oefenwedstrijden. 
 

4. Coördineren van interne scouting van jeugdteams binnen de vereniging ten behoeve van de 
selectieteams. Het Commissielid prestatief dient ervoor te zorgen dat er een interne scouting 
opgezet wordt die aangestuurd wordt door de coördinator scouting. 

 
5. Beoordeling maken van alle selectie-jeugdspelers.  

De trainers en de interne scouts maken aan de hand van een vastgesteld formulier een 
beoordeling van iedere speler. Aan de hand hiervan kan de ontwikkeling van iedere jeugd 
selectiespeler in kaart worden gebracht. Van iedere speler in de JO 9 tot en met JO 19 jeugd 
moeten minimaal 2 formulieren per jaar worden ingevuld om een goed beeld te krijgen van 
de speler.  
De verzamelde gegevens worden digitaal vastgelegd zodat bij een wisseling van trainer de 
gegevens niet verloren gaan. 
 

6. Vaststellen van de teamsamenstelling van alle jeugdteams.  
a. Selectieteams: Per leeftijdscategorie bepalen hoeveel spelers er nodig zijn. Dit in 

verband met het doorschuiven van spelers; 
b. Recreatieve teams: Ouders bepalen niet op voorhand waar kinderen ingedeeld 

worden. Omdat het resultaat echter ondergeschikt is aan het plezier, is het 
verstandig om teams intact te laten en logische wensen van ouders en kinderen in te 
willigen. 

De TC stelt de teams vast voor aanvang van ieder nieuw seizoen. Op een voor elk jaar vast te 
stellen datum die altijd ligt rond het einde van de reguliere competitie dient de voorlopige 
indeling bekend zijn. Er zal vooral duidelijk gecommuniceerd moeten worden naar spelers en 
ouders dat deze indeling voorlopig is en dat daar geen rechten aan ontleend kunnen worden, 
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bijvoorbeeld door nieuwe leden of stoppende spelers. De communicatie wordt gedaan door 
of namens de TC en zal op de website worden geplaatst. Bij het samenstellen zal de 
Technische Commissie zich laten adviseren door de scouting en jeugdtrainers. 
 
Het einde van de schoolvakantie is het moment dat de definitieve indeling op de site komt te 
staan. Klachten komen bij de leden van de TC terecht. Zij zijn in staat zijn om de klachten 
gemotiveerd te kunnen weerleggen. Hierbij is het niet vanzelfsprekend dat de TC met iedere 
‘klager’ een persoonlijk gesprek aangaat.  
 
De gekozen teamindeling wordt in november geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
Bijstellingen moeten uitzondering zijn, maar blijven gedurende het gehele seizoen mogelijk.  
De sectie van het Technische Commissie lid waar de speler komt te spelen moet samen met 
de trainer voldoende aandacht besteden aan de speler en op die manier voorkomen dat zich 
problemen voordoen met betrekking tot onder andere aanpassing en spelniveau. Denk 
hierbij weer aan het individuele belang en niet het teambelang.  
 

7. Selectieprocedure vaststellen 
• De interne scoutinggroep kan op basis van haar bevindingen spelers aanbevelen voor 

selectieteams. De trainers van de selectieteams geven deze spelers voldoende 
gelegenheid om te laten zien of zij het veronderstelde niveau ook werkelijk aan kunnen. 

• Als spelers van recreatieve teams (zelf, via ouder of via hun trainer) van mening zijn dat 
zij in een selectieteam ingedeeld zouden moeten worden. Wordt dit gemeld bij de 
interne scoutinggroep. Deze bepalen vervolgens of ze deze spelers (alsnog) willen 
bekijken. 

• Spelers die door de interne scoutingsgroep worden aangedragen worden tijdens 
trainingen of oefenwedstrijden, bekeken door het hoofd Technische Commissie, 
Commissieleden selectie en recreanten van de Technische Commissie en alle 
selectietrainers die niet direct betrokken zijn bij de selectietraining.  

• De spelers worden door bovengenoemde functionarissen beoordeeld. Op basis van het 
oordeel wordt besloten of de betreffende speler(s) al dan niet naar het betreffende 
selectieteam doorgeschoven moet worden. Hier is verder geen beroep op mogelijk.  

 
8. Aanstellen van jeugdtrainers voor de selectieteams. 

 
9. Evalueren van het functioneren van de selectietrainers. Deze vinden eind november en begin 

april plaats. De evaluatie dient door het hoofd TC en een ander technische commissielid te 
worden gedaan. De evaluatie wordt in ieder geval door minimaal twee personen gedaan.  
HRM wordt hierbij betrokken om de gesprekken zo soepel mogelijk en gestructureerd te 
laten verlopen. 
 

10. Ondersteunen van jeugdtrainers en jeugdleiders. Denk hierbij ook aan oefenstof passend bij 
leeftijdscategorie. 
 

11. Verzorgen van twee bijeenkomsten met jeugdleiders en jeugdtrainers per leeftijdscategorie 
per jaar waarbij alle voorkomende ontwikkelingen worden besproken. 
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12. Adviseren van het bestuur over de hoofdtrainer uiterlijk op 1 december.  

Indien het contract niet verlengd wordt, moet op uiterlijk 15 december een vacature  
geplaatst zijn. Onderdeel van het advies is de mening van de selectiespelers van het eerste en  
tweede elftal. Zij geven half november hun mening over de trainer(s). Hiervoor wordt een 
format gebruikt die anoniem ingevuld kan worden en waarbij gemotiveerd moet worden 
waarom men tot de betreffende keuze is gekomen. Een simpel ‘ja of nee’ geeft te weinig 
houvast voor besluitvorming. De mening van de selectie is niet doorslaggevend. De TC neemt 
de meningen echter nadrukkelijk in haar afwegingen en besluitvorming over 
contractverlenging mee. 

 
13. Voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaten voor alle selectietrainers inclusief de 

keeperstrainer(s). 
In het geval dat er een nieuwe hoofdtrainer moet komen, voeren twee leden van de 
Technische Commissie de sollicitatiegesprekken met kandidaten. Het hoofd Technische 
Commissie maakt in ieder geval deel uit van deze twee personen. Op basis hiervan maken zij 
een lijst van de meest geschikte kandidaten en adviseren zij het bestuur. Voor wat betreft de 
selectietrainers van de jeugd voert het hoofd TC samen met het commissielid selectieteams 
de gesprekken met de kandidaten en stellen zij de kandidaten ook aan (contracten worden 
afgestemd met het hoofdbestuur). 
 

14. Vaststellen van functieprofiel van de hoofdtrainer met het technisch plan als uitgangspunt. 
Hierbij moeten ook managementkwaliteiten en sociale vaardigheden worden betrokken. 
Empathisch vermogen, omgaan met tegenslag enzovoorts/  

 
15. Voor het doorschuiven van spelers bij tekorten in de selectieteams wordt door de TC in 

overleg met de trainers een plan opgesteld.   
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