TAAKOMSCHRIJVINGEN vv Zwanenburg

De Technische Commissie
De TC van vv Zwanenburg bestaat uit een voorzitter en één coördinator technische zaken per categorie. Op
dit moment nemen de voorzitter en 1 coördinator ook deel in het Algemeen Bestuur betreffende de
vertegenwoordiging van de voetbalzaken, respectievelijk voor “selectie senioren” en “jeugd”.
Kerntaken: Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren
technische beleid.
Taken:
Stelt per categorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
Zorgt voor een goede overgang van de pupillen (JO13) naar de junioren (JO19) en vervolgens naar
de senioren.
Geeft richting aan de gekozen ambitie en speelwijze van de club voor de langere termijn.
Stelt de daarbij passende hoofdtrainer(s) aan.
Stelt samen met de hoofdtrainer(s) het trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.
Bewaakt de uitvoering hiervan door zich op de hoogte te stellen van de werkwijze.
Overlegt regelmatig samen en met de hoofdtrainer(s) in gestructureerde vergaderingen.
Maakt in overleg met de desbetreffende leiders en trainers de teamindeling voor het
nieuwe seizoen.
Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.
Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid.

Coördinator Technische Zaken
De coördinator technische zaken van elke leeftijdsgroep staat onder verantwoording van de TC en het bestuur.
Hij/zij is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het jeugdvoetbalbeleidsplan en het voetbaltechnisch
beleidsplan. Vervolgens is de coördinator per leeftijdscategorie verantwoordelijk voor het ontwikkelen van
technisch jeugdplan per leeftijdsgroep, het voordragen van trainers en leiders per leeftijdsgroep en het
samenstellen van de 7- of 11-tallen samen met de deskundigheidsbevordering van desbetreffende trainers en
leiders.
Taken:
Aanspreekpunt voor leiders en trainers van de leeftijdsgroep betreffende technische zaken.
Aanspreekpunt voor ouders bij escalatie binnen de leeftijdsgroep betreffende technische voetbal
zaken.
Organiseert minimaal 2 keer per seizoen overleg met de trainers van de leeftijdsgroep.
Stimuleert onderlinge contacten tussen de trainers en leiders.
Neemt zitting in de maandelijkse overleggen van de TC.
Maakt voorstel voor de team indeling voor volgend seizoen.
Maakt voorstel voor TC voor de aanstelling trainers en jeugdleiders.
Bezoekt trainingen van de teams van de leeftijdsgroep.
Bezoekt wedstrijden van de teams van de leeftijdsgroep.

Hoofdtrainer
Vv Zwanenburg kent drie blokken binnen de jeugd en twee bij de senioren. Bij de jeugd zijn dat de onderbouw
(JO11), de middenbouw (JO15 en MO15) en de bovenbouw (JO19 en MO19). Bij de senioren kennen we de
selectie en de overige senioren.
Op dit moment heeft vv Zwanenburg één hoofdtrainer aangesteld voor de gehele jeugd en voor de selectie
senioren. De hoofdtrainer richt zich op het uitvoeren van het beleid als opgenomen in het technisch
beleidsplan.

Taken:
Het in concept samenstellen van de senioren selectie.
Minimaal tweemaal per week wordt training gegeven aan de senioren selectie.
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In overleg met de assistent-trainer worden de trainingsvormen en de training verdeelt.
Tijdens wedstrijden - al dan niet in beker of competitieverband - wordt uitvoering gegeven aan de
voorbereiding en het coachen van het hoogste selectie team (1e).
Zorg dragen voor een goede organisatie binnen de senioren selectie m.b.t. uitvoerende taken van de
selectiespelers.
Gevraagd advies geven aan de Technische Commissie (TC).
In voorkomende gevallen optreden als stagebegeleider van studenten / trainers in opleiding.
Het in concept samenstellen van het technisch (jeugd-)beleidsplan i.c.m. de TC.
Het vormgeven van de trainingsvormen voor de jeugd.
Het technisch begeleiden van de (aangestelde) jeugd trainers.
Toezien op de juiste uitvoering van de trainingsvormen door de (aangestelde) jeugd trainers.
Het up-to-date houden van de beschikbare informatie in het digitale speler volgsysteem (dotcomsport).

Jeugdtrainer
De jeugdtrainers bij vv Zwanenburg zullen werken onder de aanvoering van de aangestelde Hoofdtrainer, en
zullen dit doen zonder aanspraak te maken op een financiële vergoeding, ongeacht in het bezit zijn van een
gekwalificeerd diploma. Jeugdtrainers krijgen de mogelijkheid om op kosten van vv Zwanenburg een opleiding
te volgen.
Taken:
Het navolgen van de uitgangspunten zoals die vermeld staan in het jeugd beleidsplan.
Het in acht nemen van de basis 11 spelregels van de vv Zwanenburg.
Het geven van de technische, tactische en conditionele training van de jeugdspelers, in samenspraak
met de hoofdtrainer.
De administratie van de trainingsopkomst bij houden.
Tijdig aanwezig zijn op de training, en voor vervanging zorgen bij absentie.
Verantwoordelijk omgaan met het in beschikking gegeven trainingsmateriaal.
De eindverantwoordelijkheid bij het samenstellen van het elftal in overleg met de jeugdleider(s).
De eindverantwoordelijkheid bij het benoemen van een aanvoerder van het jeugdteam.
De eindverantwoordelijkheid bij het maken van de veld opstelling per wedstrijd.
De begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijd van het jeugdteam.
Medeverantwoordelijkheid voor het samenstellen van de teamindeling voor het komende seizoen.

Jeugdleider
Een jeugdleider(ster) heeft de zorg over een jeugdelftal en wordt gevraagd door de coördinator technische
zaken en/of de (jeugd) trainer. De jeugdleider dient af en toe een jeugdtraining van het jeugdelftal bij te wonen.
Het is te adviseren om voor een aantal van onderstaande taken een speciale team coördinator aan te stellen.
Taken:
Het navolgen van de uitgangspunten zoals die vermeld staan in het jeugd beleidsplan.
Het in acht nemen van de basis 11 spelregels van de vv Zwanenburg.
De zorg voor de spelerspassen (vanaf de D-pupillen).
Het regelen van een systeem bij afgelastingen en afmeldingen binnen het team.
Het regelen van vervoer naar uitwedstrijden.
Het bijhouden van contacten met de ouders / verzorgers.
Zorgen voor een goede sfeer binnen het team.
Verantwoordelijk voor het ophalen, tekenen en inleveren van de kledingtas.
Samen met de jeugdtrainer toezien op het gedrag van de spelers voor en na de wedstrijden, in de
kleedkamer en in de kantine.
Samen met de toernooi commissie toezien op het organiseren van een of meerdere toernooien.
Verantwoordelijk voor de in beschikking gegeven wedstrijdballen en de watertas, en zorgen dat na het
seizoen de materialen worden ingeleverd.
Zorg dragen voor het invullen van het wedstrijdformulier en het regelen van een vlaggenist (bij
junioren).
De administratie en het bijhouden van de wedstrijdopkomst en de samenstelling van het team.
Het up-to-date houden van de team informatie in het digitale speler volgsysteem (dotcomsport).
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