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Ad 1) De organisatie van de commissie
Hoe is deze commissie georganiseerd ?
Voorzitter;
A-Selectie;
B-Selectie;
Jeugdzaken:
Lid;
Lid:
Lid:

Edwin Boeijen
Aswin Noijen
Roland van Roosmalen
Carlos Steenbruggen
Eric den Otter
Aron de Groot
Risanne Kerkhof

(edwinboeijen@gmail.com)
(anoijen@ziggo.nl)
(rolie@home)
(carlos76@home.nl)
(maffethoe@hotmail.com)
(aron@vision-ict.nl)
((risanne@live.nl)

Namens het bestuur schuift Franko van Lankveltregelmatig aan.
Namens de jeugdcommissie schuift Peter Hagelaarsregelmatig aan.
Ad 2) Taken
Wat is de primaire taakstelling van de commissie ?









De Technische Commissie (hierna te noemen: TC) is een adviserende commissie
binnen de R.K.S.V. Odiliapeel/Braks groep op voetbaltechnisch gebied.De TC stelt
het voetbaltechnisch beleidsplan van de vereniging op. De TC is verantwoordelijk
voor de uitvoering en bewaking van dit beleidsplan en past dit waar nodig aan.
Door het Hoofdbestuur en TC zal aangaande de prestatieve teams een gezamenlijke
doelstelling worden geformuleerd, waarbij het uitgangspunt is: opleiding en
ontwikkeling van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen, van jeugd tot
senioren, teneinde op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen.
De TC is verantwoordelijk voor zowel de interne als externe opleidingen binnen de
vereniging. De opleidingskosten worden door de vereniging in principe vergoedt.
De TC stelt een taakverdeling vast voor haar leden. Hierbij dienen in ieder geval de
senioren- en jeugdafdeling van de vereniging vertegenwoordigd te worden. De TC
draagt zelf zorg voor vervangende leden.
De TC ondersteund de B-selectie, dames en de veteranen, met betrekking tot
invulling van de spelersselectie en de technische staf.
Ondersteunt scheidsrechters coördinatoren

Wat zijn de taakvelden van de commissieleden ?
Voorzitter Edwin Boeijen:
Direct aanspreekpunt, bewaken beleidsplan, Leiding geven aan de TC, zorg dragen voor
het goed functioneren van de TC. Leiding geven aan jeugd coördinatoren, vergaderingen
voorzitten.
A-Selectie Aswin Noijen:
Aanspreekpunt A-Selectie, bewaken beleidsplan, adviseren technische staf, adviseren
jeugd coördinatoren.
B-Selectie Roland van Roosmalen:
Aanspreekpunt B-Selectie, bewaken beleidsplan, adviseren technische staf.
Jeugdzaken Carlos Steenbruggen:
Aanspreekpunt Jeugd, bewaken beleidsplan, adviseren technische staf, begeleiden
overgang naar senioren, verzorgen van de notulen.
Lid Eric den Otter:
Aanspreekpunt, bewaken beleidsplan, overige zaken.
Lid Aron de Groot:
Aanspreekpunt, bewaken beleidsplan, scheidsrechterszaken, overige zaken.
Lid Risanne Kerkhof: Aanspreekpunt Damesvoetbal.
Ad 3) Doelstellingen
Het zorgen dat er goede organisatie staat op voetbal gebied, zowel het technische
gebeuren als op organisatorische vlak.
Ad 4) Activiteiten
Welke activiteiten worden georganiseerd om aan de taakstelling te voldoen en om de
doelstellingen te behalen ?






Het periodiek organiseren van commissievergaderingen, met een vooraf
vastgestelde agenda.
Regelmatig overleggen met de diverse leiders en trainers. Met de A-selectie vindt
maandelijks overleg plaats. Voor de lagere elftallen, veteranen en de dames 2 x per
seizoen.
Overleggen met de scheidsrechtercoördinators: Aron de Groot (senioren) en Bart de
Bruin(junioren).
Het organiseren van workshops, cursussen en trainingen. En dit proactief aandragen
bij leden.
Het begeleiden van de jeugd coördinatoren.

Ad 5) Toekomstplannen
Wat zijn de toekomstplannen van de commissie m.b.t. de taakstellingen en doelstellingen
? De korte termijn en (midden-)lange termijn afzonderlijk omschrijven.
Korte termijn:
 Opzetten beleidsplan ten behoeve van de jeugd, die door de jeugd coördinatoren
kan worden uitgevoerd.
 Het peilen behoefte en eventueel organiseren van workshops.
 Onderzoeken of het nieuwe jeugdbeleidsplan, goed aan sluit bij het technisch
beleidsplan van de senioren.
Langere termijn:
 Zorgen voor de uitvoering en bewaking van het beleidsplan en dit waar nodig is
aanpassen.
 Zorgen voor continuïteit van de voetbal technische aspecten binnen de vereniging.

