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Organisatorisch is het zo geregeld dat de TCJV aanvullend is op de verantwoordelijkheidslijnen die 
lopen van de bestuursleden voetbaltechnische zaken naar het hoofd opleidingen, het hoofd 
opleidingen breedtesport en het hoofd opleidingen vrouwen en meiden. De TCJV valt voorts onder de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bestuursleden prestatiesport en breedtesport, vrouwen en 
meiden. 
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Technische Commissie Jeugd en Vrouwen 

Met welke onderwerpen houdt de Technische Commissie Jeugd en Vrouwen zich bezig? Dit zijn de 
onderwerpen die over de verantwoordelijkheidslijnen heen spelen. 

Benoemde onderwerpen zijn: 

• Algemene lijn overstijgende zaken: 
o Actualisatie opleidingsvisie- en opleidingsplan, de periodieke invulling van het 

technisch beleid en de verdere ontwikkeling van de opleidingsvisie en het technisch 
beleid; 

o De jaarplanning voetbaltechnische zaken; 
o Het behoud certificering jeugdopleiding; activiteiten die daarvoor nodig zijn; 
o Samenwerking met andere verenigingen in de regio; 

• Lijn-overstijgende zaken rond trainers en trainingen: 
o De werving van trainers, het opstellen van functieprofielen en het opstellen van de 

contracten; 
o De coaching/carrièrebegeleiding/monitoring ontwikkeling van trainers; 
o De organisatie opleidingen en workshops voor trainers: onder meer didactiek, 

pedagogiek, warming up, trainingsmethoden/-technieken/-vormen; 
o Het beschikbaar maken van oefenstof voor trainingstechnieken/-vormen/-

methoden/-materialen 
o De organisatie van de Voetbalacademie; 
o Organisatie specialistische trainingen en inzet specialistische trainers: performance, 

keepers, spitsen, looptrainers, didactiek/pedagogiek; 
o Wedstrijdanalysetechnieken/video performance analyse 
o Contractuele zaken van trainers 

• Lijn-overstijgende zaken rond spelers: 
o Het selectieproces van jeugdspelers; 
o Scouting/spelersvolgsysteem (dotcom); 
o Selectieve werving spelers/speelsters; 
o Samenwerking scholen ten behoeve van ledenwerving; 
o Overgang jeugdspelers naar senioren; 

• Communicatie over de gezamenlijke onderwerpen naar coördinatoren, trainers en spelers. 
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Samenstelling 

De standaardsamenstelling van de TC Jeugd en vrouwen is: 

• Hoofd Opleidingen, gezicht naar buiten, tevens voorzitter; 
• Hoofd Jeugdopleiding Breedtesport; 
• Hoofd Opleidingen vrouwen/meiden; 
• Secretaris; 
• Coördinator certificering, contracten/functieprofielen en organisatie opleidingen; 
• Periodiek: de bestuursleden voetbaltechnische zaken. 

Van de overleggen wordt een beknopt verslag en actielijst gemaakt. Deze gaan naar TCJV, de 
betrokken bestuursleden en de andere technische kernfunctionarissen. 

Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kunnen de TC-overleggen worden aangevuld met de 
volgende personen: 

• Personen rapporterend aan de HO: 
o Hoofd Jeugdopleiding middenbouw; 
o Hoofd Jeugdopleiding onderbouw; 
o De keepercoördinator; 
o Performance coördinator; 
o De scoutingfunctionarissen; 

• Personen rapporterend aan de hoofd jeugdopleiding breedtesport: 
o De technisch coördinator breedtesport bovenbouw (O14 - O19) 
o De technisch coördinator middenbouw (O11 – O13) 
o De technische coördinator onderbouw (O8 - O10); 
o De technisch coördinator minipupillen. 

Overleggen 

• De overleggen zijn 1 keer/2 weken; 
• Prioritering actiepunten komend jaar; 
• Duidelijke agenda; 
• Beknopte verslagen; 
• Duideijke actielijsten. 

Belangrijke onderwerpen om op korte termijn aan te pakken 

• Prioriteren gezamenlijke onderwerpen; 
• Opstellen jaarplan; 
• Aanpassen Technisch Jeugdplan; 
• Communiceren naar trainers, coördinatoren en spelers/ouders over de opzet en de 

activiteiten van de TCJV; 
• Interne scouting duidelijk inrichten (Martijn). 
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