Technische Commissie Taak en Werkwijze – Reglement TC Hattem
1.

INLEIDING.

De taken van de Technische Commissie, hierna kortweg TEC genoemd, vallen uiteen in
een drietal deelgebieden:
- opleiding en begeleiding van jeugd en selectie junioren/senioren,
- organiseren en leiden van de competities,
- organiseren van toernooien en clubkampioenschappen.
Ten behoeve van een efficiënte werkwijze zijn de taken binnen de TEC met drie
deelgebieden verdeeld over drie subcommissies.
Elke subcommissie bestaat uit een aantal leden en een voorzitter. Deze laatste is
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de subcommissie.
De voorzitter dan de TEC coördineert tussen de drie subcommissies en maakt deel uit
van het bestuur. Hij kan zich desgewenst bij de bestuursvergaderingen doen vergezellen
door een van de voorzitters van de subcommissies. De voorzitter van de TEC maakt
functioneel wel deel uit van elke subcommissie maar behoeft niet elke vergadering
daarvan bij te wonen. Wel dient elke voorzitter van een subcommissie hem bij te praten.

2.

SUBCOMMISSIES.

Elke subcommissie heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, welke hierna zijn
uitgewerkt.
A. OPLEIDING/JEUGD/SELECTIE
1. De opleiding van de jeugd is uitgewerkt in het Jeugdbeleidsplan en de uitvoering is
opgedragen aan de jeugdcommissie in samenwerking met de trainer.
2. 0nderwerpen op het gebied van selectie, training en begeleiding van de prestatieve
competitieteams worden in deze zin behandeld, uitgewerkt en ter beslissing voorgelegd
aan de TEC, de jeugdcommissie en de trainer.
B. ORGANISEREN EN LEIDEN VAN DE COMPETITIES
De leiding van de Districtscompetities berust bij de zaterdag competitieleider (bijgestaan
door een assistent competitieleider voor de dinsdag en donderdagteams), de K.N.L.T.B.
competitie bij de zondag competitieleider en de jeugd competitie bij de
jeugdcompetitieleider voor de woensdag en zaterdag.
Het betreft alle voorbereidingswerkzaamheden voor het tot stand komen van de teams.
Dit zijn: De opgave van de teams aan het district Overijssel of de KNLTB landelijk. De
uitwerking van het competitieboekwerk tot handzame uittreksels voor ieder team.
Instructie aan de teamleiders. Uitgifte van ballen en inning van teambijdrage. De
baanindeling op de competitiedagen. Het inzamelen, controleren en versturen van
wedstrijdformulieren. Het eventueel op verzoek van teams indienen van protesten.

De 3 competitieleiders zullen het spelen van de competitie teams ook bekijken teneinde
aan de voorzitter van de TEC voorstellen te doen over wijzigingen in speelsterktes van
spelers en speelsters aan het eind van het seizoen.
De samenstelling van de teams zal veelal ontstaan door het als team opgeven door de
spelers en speelsters. Slechts bij individuele opgaven zal hij zich met de samenstelling
bezig houden. Wel zal hij op basis van speelsterkte de rangorde van de teams bepalen
voor de inschrijving bij district Overijssel en KNLTB landelijk.
C .ORGANISEREN VAN TOERNOOIEN EN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Ten behoeve van het organiseren van toernooien en clubkampioenschappen is een aparte
toernooicommissie, n.l. de TOC.
De TOC is verantwoordelijk voor alle activiteiten welke noodzakelijk zijn om de
toernooien en clubkampioenschappen te organiseren. De hiervoor in aanmerking
komende toernooien zijn alle open (“3 t/m 8” en 30+) en clubtoernooien, zoals het
openings-, slot- en midwintertoernooi, enzovoort.
De activiteiten met de globale tijdsplanning zijn vermeld in het draaiboek van de TOC,
dat ieder jaar door de voorzitter TOC wordt geactualiseerd.
Voor de open toernooien zijn er een aantal acties naar buiten de vereniging. Deze zijn:
- in september aanvraag/opgave toernooi bij district Overijssel en overleg met de
naburige verenigingen in district Gelderland,
- in het voorjaar eventueel aanvragen van officiële scheidsrechters bij het district,
- overleg met de toegewezen bondsgedelegeerde over de tekst op affiches en
inschrijfkaarten voor het toernooi, de loting na de inschrijving en het indienen van de
uitslagen/opmerkingen bij het district in samenwerking met de bondsgedelegeerde.

3.

COÖRDINATIE EVALUATIE

a)

JEUGD:
De jeugdcommissie heeft een eigen jeugdplan waarin overleg met trainer en
voorzitter TEC is opgenomen.

b)

COMPETITIELEIDING :
De competitieleiders, trainer en voorzitter TEC komen december of eerder bijeen,
zodra de opgaven voor de competities binnen zijn. In gezamenlijk overleg worden de
teams en rangvolgorde vastgesteld. Hierna kunnen de opgaven door de
competitieleiders aan KNLTB/district worden gedaan.
Direct na het einde van de competitie zal door dezelfde groep een evaluatie van de
competitie worden gehouden en (eventueel) commentaar en aanbevelingen worden
vastgelegd voor de volgende competitie.

c)

TOERNOOICOMMISSIE :
De TOC houdt in het najaar haar evaluatie onder leiding van de voorzitter TEC. Ook
hier worden commentaar en aanbevelingen vastgelegd voor het komende seizoen.

Schematisch overzicht en namen:

De Technische commissie:
Voorzitter TEC
Voorzitter Jeugdcommissie
Voorzitter Competitie
Competitieleider
Voorzitter Toernooicommissie (TOC)
Trainer/adviseur

Sander de Groot
Corine Zweers
Vacature
Paul Bouwhuis
Frits Ruinen
Marc Beunk

De Subcommissies bestaan uit:
A. Opleiding jeugd en selectie
Voorzitter
Bestuurslid
Voorzitter competitie
Lid Jeugdcommissie
Trainer/adviseur
B. Competitie
Voorzitter competitie
Competitieleider
Competitie Indeling Jeugd
Competitie Begeleiding Jeugd
Trainer/adviseur
C. Toernooien (TOC)
Voorzitter
Open 3 t/m 8 Toernooi (Image Builders
Toernooi)
Open Konijnenberg Jeugdtoernooi
Open 30+ toernooi
Clubkampioenschap Senioren
Clubkampioenschap Junioren
Overige toernooien

Sander de Groot
Vacant
Vacant
Corine Zweers
Marc Beunk
Vacant
Paul Bouwhuis
Jan Berends
Helmi Bouwhuis
Marc Beunk
Frits Ruinen
Jan Berends / Henk Bultman
Els Bouten / Gerry Witteveen
Frits Ruinen / Marjan Ruinen
Jan Bakels, Coby Peters, Leen
Waardenburg, Ron Bresser
Jeugdcommissie
Onder andere: Jan Bakels, Martin
Veenstra, Wim Witteveen, Jan
Berends, Frits Ruinen, Marjan Ruinen

