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Technische	  Commissie	  handleiding	  /	  beleid	  
1.	  Technische	  Commissie	  
De	  Technische	  Commissie	  (verder:	  de	  TC)	  bestaat	  uit	  minimaal	  5	  leden	  	  en	  is	  verantwoordelijk	  voor	  
alle	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  de	  teamindeling,	  trainers	  en	  trainingsbenodigdheden.	  Ook	  houdt	  de	  TC	  
zich	  gedurende	  en	  aan	  het	  eind	  van	  het	  seizoen	  bezig	  met	  de	  evaluatie	  van	  de	  teams	  en	  trainers.	  
	  
De	  TC	  heeft	  gemiddeld	  1x	  per	  8	  weken	  een	  vergadering,	  waarbij	  er	  frequenter	  vergaderd	  wordt	  
vanaf	  het	  einde	  van	  het	  aflopende	  seizoen	  tot	  aan	  het	  begin	  van	  het	  nieuwe	  seizoen.	  
	  
De	  TC	  maakt	  geen	  eigen	  begroting.	  Eventueel	  te	  begroten	  kosten	  van	  de	  TC	  worden	  meegenomen	  in	  
de	  begroting	  van	  het	  bestuur	  die	  elk	  jaar	  op	  de	  ALV	  wordt	  voorgelegd.	  
	  
Binnen	  de	  TC	  worden	  de	  volgende	  taken	  en	  functies	  onderscheiden,	  1	  TC’er	  kan	  meerdere	  taken	  of	  
functies	  vervullen:	  

● Voorzitter:	  Zorgt	  voor	  een	  verdeling	  en	  delegering	  van	  de	  taken	  van	  de	  TC	  en	  zorgt	  dat	  elk	  
team	  een	  TC’er	  als	  aanspreekpunt	  heeft.	  De	  voorzitter	  houdt	  het	  bestuur	  van	  Boni	  op	  de	  
hoogte	  van	  belangrijke	  zaken	  en	  is	  het	  aanspreekpunt	  voor	  het	  bestuur.	  	  

● Secretaris:	  Is	  verantwoordelijke	  voor	  de	  TCmail	  en	  is	  daarmee	  het	  eerste	  aanspreekpunt	  van	  
de	  TC.	  Dit	  houdt	  onder	  andere	  is	  dat	  de	  secretaris	  zorgt	  dat	  ingekomen	  mail	  beantwoord	  
wordt	  of	  terecht	  komt	  bij	  de	  betreffende	  TC’er.	  De	  secretaris	  houdt,	  indien	  van	  toepassing,	  
de	  wachtlijst	  bij	  en	  houdt	  de	  voorzitter	  en	  eventueel	  de	  rest	  van	  de	  commissie	  op	  de	  hoogte	  
van	  belangrijk	  zaken	  uit	  de	  mail.	  Tevens	  is	  de	  secretaris	  het	  aanspreekpunt	  voor	  de	  
recreanten	  wat	  betreft	  ‘technische	  en	  algemene	  zaken’.	  	  

● Materialenman	  of	  -‐vrouw:	  Inventariseert	  welke	  trainingsbenodigdheden	  aanwezig	  zijn	  en	  
zorgt	  (eventueel	  op	  verzoek	  van	  de	  trainers	  of	  teams)	  voor	  een	  aanvulling	  daarvan	  indien	  dit	  
nodig	  mocht	  zijn.	  Ook	  inventariseert	  de	  verantwoordelijke	  voor	  de	  materialen	  wat	  er	  
aanwezig	  is	  of	  ontbreekt	  in	  de	  Boni-‐kasten	  in	  de	  Speler	  en	  de	  Galgenwaard	  

● Algemene	  TC’er:	  Heeft	  minimaal	  2	  teams	  onder	  zijn/haar	  hoede,	  houdt	  de	  ontwikkelingen	  
van	  deze	  teams	  in	  de	  gaten	  en	  is	  voor	  deze	  teams	  het	  aanspreekpunt.	  

● Trainers	  -‐	  TC’er:	  Is	  het	  aanspreekpunt	  voor	  trainers	  en	  communiceert	  met	  trainers	  over	  
specifieke	  trainingstaken	  en	  eventuele	  benodigdheden	  voor	  het	  geven	  van	  trainingen.	  	  
Deze	  TC’er	  organiseert	  de	  trainers-‐clinic.	  	  

	  
2.	  Contact	  met	  TC(ers)	  
De	  TC	  tracht	  binnen	  48	  uur	  te	  reageren	  op	  mails	  die	  binnenkomen	  in	  de	  TCmail.	  	  
Potentiële	  leden	  worden	  zo	  spoedig	  mogelijk	  op	  de	  hoogte	  gesteld	  van	  de	  mogelijkheden	  op	  dat	  
moment	  (de	  wachtlijst,	  meetrainen	  of	  door	  naar	  de	  recreanten).	  
Over	  specifieke	  informatie	  die	  trainers	  of	  andere	  leden	  hebben	  gedeeld	  met	  de	  TC	  (middels	  de	  
enquête)	  laat	  de	  TC	  zich	  niet	  uit	  en	  dit	  wordt	  als	  vertrouwelijk	  behandeld.	  
Trainers	  kunnen	  contact	  opnemen	  met	  de	  TC’er	  van	  het	  team	  waar	  ze	  training	  aan	  geven	  of	  met	  de	  
algemene	  TC	  mail	  naar	  gelang	  het	  onderwerp	  van	  de	  correspondentie.	  	  
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Wordt	  er	  contact	  opgenomen	  met	  de	  TC	  via	  de	  TCmail	  dan	  zal	  de	  secretaris	  zorgen	  dat	  de	  mail	  
terecht	  komt	  bij	  de	  TC’er	  die	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  trainers.	  
Leden	  kunnen	  contact	  opnemen	  met	  de	  TC	  via	  de	  algemene	  TCmail	  of,	  indien	  dit	  zo	  wordt	  
afgesproken,	  met	  de	  TC’er	  van	  zijn	  of	  haar	  team.	  	  
Wanneer	  de	  TC	  voornemens	  is	  een	  lid	  lager	  of	  hoger	  te	  plaatsen	  en	  dit	  door	  diegene	  niet	  is	  
gevraagd/aangegeven	  wordt	  hierover	  voor	  zover	  mogelijk	  telefonisch	  contact	  opgenomen	  met	  het	  
betreffende	  lid.	  
	  
Aan	  het	  begin	  van	  een	  nieuw	  seizoen	  nemen	  de	  TC’ers	  contact	  op	  met	  de	  teams	  die	  zij	  onder	  hun	  
hoede	  hebben.	  Zij	  doen	  dit	  in	  ieder	  geval	  door	  met	  (de	  aanvoerder	  van)	  het	  team	  te	  mailen.	  In	  deze	  
mail	  geeft	  de	  TC’er	  aan	  dat	  hij	  of	  zij	  de	  verantwoordelijke	  TC’er	  is	  van	  dat	  team	  en	  hoe	  de	  teamleden	  
het	  beste	  contact	  met	  hem	  of	  haar	  op	  kunnen	  nemen.	  Ook	  zal	  getracht	  worden	  in	  de	  eerste	  weken	  
waarin	  getraind	  wordt	  in	  ieder	  geval	  1x	  langs	  te	  gaan	  bij	  de	  teams	  die	  de	  TC’er	  onder	  zijn	  of	  haar	  
hoede	  heeft.	  Tijdens	  dit	  contact	  kunnen	  de	  TC’er	  en	  het	  team	  bespreken	  welke	  afspraken	  zij	  willen	  
maken	  en	  wat	  de	  wederzijdse	  verwachtingen	  zijn.	  Gedurende	  het	  seizoen	  probeert	  een	  TC’er	  bij	  
enkele	  wedstrijden	  van	  het	  team	  te	  kijken	  en	  in	  ieder	  geval	  2x	  bij	  een	  training	  langs	  te	  komen.	  De	  
TC’er	  neemt	  voor	  het	  langskomen	  bij	  een	  training	  voor	  zover	  mogelijk	  contact	  op	  met	  de	  trainer	  
en/of	  de	  aanvoerder	  van	  het	  team.	  
	  
3.	  	  Meetrainers	  
Wanneer	  er	  een	  gat	  valt	  in	  de	  teamindeling	  worden	  potentiële	  leden	  die	  op	  de	  wachtlijst	  staan	  
gevraagd	  om	  een	  keer	  met	  het	  betreffende	  team	  mee	  te	  komen	  trainen.	  Wanneer	  er	  geen	  geschikte	  
kandidaten	  op	  de	  wachtlijst	  staan	  wordt	  dit	  met	  het	  team	  gecommuniceerd.	  Het	  is	  ten	  alle	  tijde	  de	  
bedoeling	  dat	  er	  pas	  potentiële	  leden	  met	  het	  team	  mee	  gaan	  trainen	  na	  voorafgaand	  overleg	  met	  
de	  TC.	  Er	  kan	  altijd	  (in	  ieder	  geval)	  twee	  keer	  gratis	  worden	  meegetraind	  met	  een	  team	  voordat	  er	  
een	  beslissing	  over	  eventueel	  lidmaatschap	  wordt	  genomen.	  De	  meetrainer	  zal	  van	  de	  TC	  via	  mail,	  
telefonisch	  of	  direct	  na	  een	  training	  te	  horen	  krijgen	  of	  hij/zij	  zich	  al	  dan	  niet	  in	  mag	  gaan	  schrijven	  
bij	  de	  vereniging.	  
	  
De	  trainer	  en/	  of	  de	  aanvoerder	  worden	  op	  de	  hoogte	  gesteld	  van	  het	  feit	  dat	  en	  wanneer	  er	  iemand	  
mee	  komt	  trainen	  en	  of	  zij	  deze	  meetrainer	  zelf	  op	  moeten	  vangen	  of	  dat	  er	  een	  TC’er	  zal	  zorgen	  dat	  
de	  meetrainer	  wordt	  opgevangen.	  De	  TC	  zal	  altijd	  proberen	  om	  aanwezig	  te	  zijn	  wanneer	  er	  iemand	  
voor	  de	  eerste	  of	  tweede	  keer	  komt	  meetrainen.	  
	  
De	  input	  van	  het	  team	  en/of	  de	  trainer	  zal	  gevraagd	  worden	  om	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  beslissing	  van	  
de	  TC	  om	  iemand	  al	  dan	  niet	  te	  vragen	  zich	  in	  te	  schrijven	  bij	  Boni	  en	  onderdeel	  uit	  te	  gaan	  maken	  
van	  een	  team.	  De	  beslissing	  wordt	  aan	  het	  team	  per	  mail	  bekend	  gemaakt.	  	  
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Na	  afloop	  van	  het	  competitieseizoen	  wordt	  er	  nog	  een	  maand	  door	  getraind.	  In	  deze	  maand	  worden	  
meerdere	  mensen	  van	  de	  wachtlijst	  uitgenodigd	  om	  mee	  te	  komen	  trainen	  bij	  de	  teams	  waar	  zij	  
mogelijk	  het	  volgende	  seizoen	  onderdeel	  van	  kunnen	  worden.	  Bij	  de	  bepaling	  hoeveel	  potentiële	  
leden	  mee	  kunnen	  trainen	  bij	  een	  team,	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  uitslag	  van	  de	  enquête	  en	  de	  
eventueel	  al	  bekende	  afmeldingen.	  Ook	  degenen	  die	  al	  lid	  zijn	  van	  Boni	  kan	  worden	  gevraagd	  om	  
met	  een	  ander	  team	  mee	  te	  trainen.	  	  
	  
4.	  TC	  enquête	  en	  verzoek	  evaluatie	  trainers	  
Elk	  jaar	  in	  maart	  wordt	  de	  TC	  enquête	  naar	  alle	  leden	  verstuurd.	  Deze	  enquête	  is	  bedoeld	  om	  de	  TC	  
te	  informeren	  over	  het	  afgelopen	  jaar	  en	  komende	  jaar.	  In	  de	  enquête	  wordt	  de	  mogelijkheid	  
gegeven	  aan	  de	  leden	  om	  zich	  uit	  te	  laten	  over	  de	  teamindeling,	  trainers	  en	  trainingstijden	  en	  
eventueel	  andere	  wensen	  voor	  het	  komende	  seizoen.	  Het	  gaat	  hier	  wel	  om	  wensen	  en	  hoewel	  de	  TC	  
probeert	  om	  iedereen	  zoveel	  mogelijk	  tegemoet	  te	  komen,	  is	  dit	  helaas	  niet	  altijd	  mogelijk.	  	  
Hiernaast	  blijft	  de	  vraag	  op	  welke	  wijze	  iemand	  zich	  in	  kan	  en	  wil	  zetten	  voor	  de	  vereniging	  
onderdeel	  van	  de	  enquête.	  	  
	  
Tegelijk	  met	  het	  uitsturen	  van	  de	  enquête	  wordt	  ook	  aan	  de	  trainers	  gevraagd	  om	  een	  evaluatie	  te	  
geven	  van	  de	  trainingen	  en	  de	  teams	  die	  zij	  hebben	  getraind.	  	  
	  
5.	  Teamindeling	  	  
De	  indeling	  van	  een	  team	  hangt	  af	  van	  meerdere	  factoren.	  De	  TC	  ontvangt	  informatie	  van	  4	  
verschillende	  bronnen	  namelijk:	  
-‐	  De	  enquête	  (wat	  de	  spelers	  zelf	  aangeven	  en	  wat	  het	  team	  of	  teamgenoten	  aangeven)	  
-‐	  De	  trainer:	  wordt	  elk	  jaar	  aan	  het	  einde	  van	  het	  seizoen	  gevraagd	  om	  een	  evaluatie	  van	  het	  team,	  
en	  de	  individuele	  spelers	  op	  zich.	  Hierbij	  wordt	  aan	  de	  trainer	  gevraagd	  welke	  speler	  eventueel	  
omhoog	  of	  omlaag	  kan.	  	  
-‐	  De	  waarnemingen	  van	  de	  TC’	  er	  verbonden	  aan	  het	  team	  (in	  samenspraak	  met	  de	  rest	  van	  de	  TC).	  	  
-‐	  Prestatie	  van	  het	  team	  van	  het	  afgelopen	  seizoen.	  
	  
Op	  basis	  van	  de	  informatie	  uit	  deze	  bronnen	  wordt	  gekeken	  waar	  er	  gaten	  in	  de	  teamindeling	  
ontstaan	  en	  welke	  wensen	  er	  zijn	  bij	  de	  teams	  en	  bij	  individuele	  leden.	  Hierna	  wordt	  er	  begonnen	  
aan	  de	  grote	  puzzel	  van	  de	  teamindeling	  waarbij	  de	  verschillende	  meningen	  naast	  elkaar	  worden	  
gelegd	  en	  verschillende	  belangen	  tegen	  elkaar	  worden	  afgewogen.	  	  
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Voor	  de	  teamindeling	  is	  daarbij	  het	  volgende	  van	  belang:	  
-‐ Het	  is	  niet	  zo	  dat	  het	  gehele	  team	  per	  definitie	  samen	  blijft	  in	  het	  geval	  van	  promotie	  of	  

degradatie	  van	  dat	  team.	  	  
-‐ De	  wensen	  van	  Boni	  op	  gebied	  van	  verloop	  kunnen	  ook	  een	  rol	  spelen	  in	  de	  teamindeling.	  

(Verloop:	  Voor	  Boni	  is	  het	  van	  belang	  om	  niet	  te	  weinig	  teams	  in	  bepaalde	  klasse	  te	  hebben	  
en	  heel	  erg	  veel	  teams	  in	  een	  andere	  klasse)	  

-‐ De	  informatie	  die	  de	  TC	  krijgt	  is	  vertrouwelijk	  (Denk	  daarbij	  aan	  de	  uitkomst	  enquête	  en	  
trainer).	  De	  TC	  kan	  niet	  verantwoordelijk	  worden	  gehouden	  voor	  eventuele	  
communicatie/toezeggingen	  tegen	  of	  aan	  individuele	  spelers.	  

-‐ De	  teamgrootte	  is	  een	  beslissing	  van	  de	  TC	  in	  samenspraak	  met	  het	  bestuur.	  
-‐ Wanneer	  een	  speler	  niet	  een	  volledig	  jaar	  kan	  meedoen	  met	  de	  competitie	  	  wordt	  er	  bij	  de	  

teamindeling	  gekeken	  naar	  het	  belang	  van	  het	  team	  volgens	  de	  TC.	  Hierbij	  vindt	  de	  TC	  het	  
voor	  een	  team	  belangrijk	  dat	  er	  op	  elke	  positie	  een	  wisselmogelijkheid	  is	  het	  gehele	  jaar	  door	  
(op	  papier).	  

-‐ Er	  wordt	  zoveel	  mogelijk	  overlegd	  met	  spelers	  om	  voor	  iedereen	  te	  komen	  tot	  een	  geschikte	  
teamindeling,	  maar	  uiteindelijk	  is	  de	  beslissing	  van	  de	  TC	  eventueel	  na	  goedkeuring	  van	  het	  
bestuur	  bindend.	  	  

-‐ Boni	  doet	  geen	  toezeggingen	  over	  het	  langer	  bij	  elkaar	  blijven	  van	  teams	  dan	  1	  seizoen,	  
omdat	  dit	  niet	  in	  alle	  gevallen	  in	  het	  belang	  van	  (het	  verloop	  en)	  de	  vereniging	  is.	  	  

	  
6.	  Belangrijke	  data	  

-‐ 15	  maart:	  uitsturen	  TC-‐enquête	  
-‐ 1	  april:	  uiterste	  reactiedatum	  TC-‐enquête	  
-‐ 1	  juni:	  uitsturen	  voorlopige	  teamindeling	  
-‐ 15	  juni:	  uitsturen	  trainingsindeling	  en	  aangepaste	  teamindeling	  
-‐ 1	  juli:	  uiterste	  uitschrijfdatum	  leden	  Boni	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


