EVEN VOORSTELLEN: DE TECHNISCHE COMMISSIE (TC)
Door Richard Groeneveld, 18 november 2012

Regelmatig wordt de vraag gesteld: Wat is de TC nu eigenlijk? Wat doet ze precies en wie zitten er
in? In dit artikel stelt de TC zich voor.
De taken van de Technische Commissie kunnen als volgt worden samengevat:









De TC is verantwoordelijk voor het bewaken van het voetbal technisch beleid.
De TC doet gevraagd en ongevraagd aanbevelingen aan het bestuur.
De TC zorgt er voor dat alle leden op zijn/haar eigen niveau kan spelen.
De TC zorgt voor een geschikt kader binnen de vereniging.
De TC bereidt beleidsplannen voor en voert de plannen van het bestuur uit.
De TC beantwoordt en helpt bij vragen op voetbal technische zaken.
De TC houdt zich bezig met scouting en de maximale doorstroming bij de jeugd.
De TC is op de maandagavond aanspreekpunt voor leiders senioren en spelers.

De TC bestaat uit negen leden, met ieder hun eigen taak:

Op de foto staan:
Staand v.l.n.r.: Richard Groeneveld,
Rudy Wijsbeek en Bert Braxhoofden.
Zittend v.l.n.r.: Reinder Boer en Bertus
Speelman.
Op de foto ontbreken: Marion
Speelman, Arold Klouwen, Ronald
Langenburg en Fred Wassenberg.

Rudy Wijsbeek (Voorzitter Technische commissie)






is verantwoordelijk voor de communicatie richting het dagelijks bestuur
leidt de TC vergaderingen, stelt de agenda op en past die zo nodig aan
organiseert indien nodig bijzondere bijeenkomsten en is aanspreekpunt voor TC leden
coördineert de binnengekomen (vraag) stukken en bespreekt dit binnen de TC
is mede zorgdragend voor werving, selectie en evaluatie van selectietrainers

Bertus Speelman
(Commissie lid algemeen)

Marion Speelman (Secretaris TC/
Commissie lid vrouwenvoetbal)





coördinator vrouwen en
meisjesvoetbal
ambassadeur positief coachen /
lid CCZ: organisatie activiteiten
o.a. open dag
leidster meisjes B junioren

Bert Braxhoofden (Commissie
veldvoetbal senioren)








Reinder Boer (Commissie
lid veldvoetbal senioren)

leider 1e elftal

Doel: niveau eerste elftal vast
houden en brug verkleinen
tussen 1e en 2e selectie




scouting
algemene zaken
1e en 2e selectie

Ronald Langenburg (Commissie lid
veldvoetbal senioren)


plaatsvervangend coördinator vrouwen
en meisjesvoetbal
trainer overige senioren
sportmasseur
clubblad opstellingen
7 x 7 voetbal

elftalleider Asser Boys onder 23

Doel: Brug kleiner maken tussen de A
jeugd en de senioren.

Fred Wassenberg
(Commissie lid jeugd)



voorzitter jeugd
commissie
bespreekt gang van
zaken van het jeugd
voetbal met de TC

Arold Klouwen (Commissie lid veldvoetbal
senioren)





algemene zaken 1e en 2e selectie
adviserende en analyserende functie
scouting Asser Boys onder de 23
overleg met de trainers 1e en 2e selectie

Richard Groeneveld (Commissie lid veldvoetbal senioren, Zaal en G- voetbal)






wedstrijdsecretaris zaalvoetbal (contactpersoon met gemeente, KNVB, etc.)
leider/trainer G team (intake nieuwe leden G voetbal - contactpersoon instellingen etc.)
leider Asser Boys 4
journalist Asser Boys
7 X 7 voetbal

De TC: een commissie voor iedereen !

