Mission-visie
Aanzet tot een beleidskader voor de Technische Commissie van Revoc/vcb. - versie 14 aug. 2011

Mission:

commissie die een technisch en tactisch kader schept, ondersteunt en bewaakt waarbinnen zowel
spelers(sters) als trainers(sters) zich thuis voelen en over een langere periode optimaal kunnen
werken en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Organisatie
Commissie:

samenstelling:

- 6 leden
- bestuurslid technische zaken
-

deskundigheid uit dames- en herenafdeling, incl. recreanten
mannelijke en vrouwelijke leden
bij voorkeur iemand met ervaring op niveau of een trainersdiploma
nieuwe leden: zelf zoeken/benaderen

verdeling taken:

- algemene voorzitter
- notulant ( vastleggen afsprakenlijst)
- per groter thema een themaleider (de kar trekken, coördineren en uitwerken)

positie:

- autonoom met een terugkoppeling naar het bestuur door bestuurslid technische zaken
- functionerend onder een duidelijke opdracht van het bestuur

bevoegdheden:

- de Technische Commissie voert de onderhandelingen met de kandidaat trainers(sters) en
stelt hen aan c.q. continueert wel of niet hun aanstelling
- de Technische Commissie stelt in overleg met de betreffende trainers de
trainingsgroepen vast
- de Technische Commissie verdeelt na overleg met betrokkenen de beschikbare uren in
de verschillende accommodaties
- de Technische Commissie stelt het technische en tactische kader vast en ontwikkelt
hierbinnen een opleidingsplan

Beleid en kaders:
spelers(sters):

- er wordt géén actief beleid gevoerd om spelers(sters) bij andere verenigingen weg te
halen
- spelers(sters) worden niet betaald
- het scheppen van een sfeer en omstandigheden waardoor spelers(sters) geïnteresseerd
raken en blijven in de vereniging
- organiseren van zoveel mogelijk zinvolle trainingsmomenten voor echt geïnteresseerde
spelers(sters)
- iedere speler(ster) die zich aanmeldt is in principe welkom en wordt na overleg door de
Technische Commissie bij een team ingedeeld.
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teams:

- een speler wordt ingedeeld in een hoger team indien het overleg tussen trainers en
Technische Commissie vast stelt dat hij/zij in de loop van dat competitieseizoen het
niveau van dat team kan halen
- na een half jaar vindt er een evaluatie plaats

trainingsgroepen:

- een speler krijgt extra trainingsmomenten bij een hoger team aangeboden indien het
overleg tussen trainers en Technische Commissie vast stelt dat hij/zij binnen 1 à 2 jaar
het basisniveau van dat team kan halen
- na 1 jaar vindt er een evaluatie plaats

trainers:

- hij/zij kiest binnen de vastgestelde kaders zijn/haar selectiegroep
- de prioriteit ligt binnen de toplijn
- er wordt minimaal één selectietraining gehouden
- halverwege de maand mei wordt gestart met de selectiegroepen
- heeft informatief overleg over nieuwe spelers(sters) met hun voormalige trainers(sters)
- start na de zomerstop met het competitieteam
- communiceert over de keuzes en de argumenten daarvoor met de Technische
Commissie
- stelt binnen de vastgestelde kaders, samen met de Technische Commissie, zijn/haar
trainingsgroep vast
- krijgen naar behoefte een zo goed mogelijke begeleiding aangeboden
- voor geïnteresseerde startende trainers proberen we een (interne)cursus te organiseren
- niet gediplomeerde leden die een groep trainen krijgen aan het eind van het jaar - de
helft van hun contributie retour – een onkostenvergoeding van …… Euro
- gemaakte afspraken worden vastgelegd in een eenvoudig contract en door beide partijen
ondertekend

technisch/tactisch: - de basis vormt een gestructureerde, uniforme, allround opleiding met uitgebreide
aandacht voor de basistechnieken geënt op de Nevobo-opleidingslijn
- het starten en doorvoeren van een specialisatie wordt gebaseerd op het actuele
niveau en de mogelijkheden van de speler(ster)
- het uitgangspunt is modern volleybal spelen, dus actief de technische en
tactische ontwikkelingen volgen en zo nodig inpassen
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Beleidsuitgangspunten

- het vaststellen van kaders zodat niet eenieder kan doen en laten waar hij/zij zin in heeft
- “de Technische Commissie bewaakt” betekent niets meer of minder dan dat zij alle activiteiten, door en
onder verantwoordelijkheid van Revoc/vcb, binnen haar bevoegdheden toetst aan die kaders
- het belang van een sterke continuïteit
- het nagestreefde spelniveau is afhankelijk van het aanwezige materiaal en gericht op continuïteit
- De vereniging gaat uit van 3 aandachtsgebieden:
- toplijn
- basislijn
- recreatieve lijn
spelers, teams en trainingsgroepen maken onderdeel uit van een van deze aandachtsgebieden
- evenwichtige aandacht in relatie tot het hebben van verplichtingen en vrijheden voor de teams (c.q.
individuele leden) naar onderstaand model
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