
Technisch beleid binnen Blauw-Zwart 

Binnen Blauw Zwart bestaat  er vanaf het seizoen 2013-2014 nog slechts 1 Technische Commissie 

(TC). Deze TC is verantwoordelijk is voor het totale technische beleid (zowel jeugd als senioren) 

binnen korfbalvereniging Blauw Zwart. Hiermee creëert Blauw Zwart een overzichtelijke situatie 

t.a.v. het technische beleid, welke als een rode draad door de hele vereniging moet gaan lopen de 

komende jaren. Doordat er slechts één TC is ontstaan er ook kortere en efficiëntere afstemming en 

communicatie lijnen rondom het technische beleid bij Blauw Zwart. 

De samenstelling van de TC bij Blauw Zwart bestaat uit 5 leden, die allemaal een eigen takenpakket 

in hun portefeuille hebben. Taken kunnen in overleg naar elkaar gedelegeerd worden, echter de 

portefeuille houder blijft procesbewaker en verantwoordelijk.  

De visie van Blauw Zwart is dat de leden van de TC een goede commitment met elkaar hebben, 

elkaars vraagbaak en denkpartner zijn, en verantwoording  naar elkaar afleggen. Er is sprake van 

gezamenlijke besluitvorming op basis van consensus, of wanneer 3 leden van de TC voor of tegen het 

te nemen besluit zijn. Tevens is visie van Blauw Zwart dat er binnen de TC minimaal drie leden zitting 

hebben met een korfbal technische achtergrond. Voor de komende jaren heeft het jeugdbeleid 

binnen Blauw Zwart voor de TC een hoge prioriteit. Hierin zijn veel ontwikkelingen gaande, die door 

de TC van dichtbij gevolgd dienen te worden.  

 De technische commissie van Blauw Zwart kent de volgende functies: 

 Voorzitter:  

- Algehele leiding over de TC.  Zit de vergaderingen voor, zorgt dat er efficiënt en 

daadkrachtig vergaderd wordt.  

- De voorzitter bewaakt en stuurt de onderlinge samenhang binnen de TC, en zorgt ervoor 

dat alle onderwerpen conform het jaarplan (wordt samengesteld i.o.m. de secretaris) tijdig 

geagendeerd worden.                                     

 - De voorzitter heeft tevens in zijn/haar portefeuille het aanstellen van en de evaluaties met  

jeugd coördinator en hoofdtrainer. (evaluaties eind oktober/eind mei) volgens een vast 

format.  

- Aanspreekpersoon naar het dagelijkse bestuur van Blauw Zwart, i.o.m. bestuur wordt de 

frequentie bepaald, doch minimaal 1x per 2 maand.  Hierin wordt het technische beleid 

senioren/jeugdbeleid besproken, alsook actuele ontwikkelingen.  

 

 Portefeuille technische beleid senioren : 

-Aanspreekpunt voor de senioren teams;  per team wordt een contactpersoon aangesteld. 

Deze aanspreekpersoon draagt zelf ook verantwoordelijkheid voor het contact met de TC. 

-Zet 2x per seizoen evaluaties uit t.b.v. de selectie (1 en 2) van Blauw Zwart, dit eind oktober, 

en eind april. Onderwerpen kunnen zijn; Samenwerking/communicatie met de hoofdtrainer, 

variatie in trainingen, ontwikkeling spelers, sfeer in de selectie. Coördineert de evaluatie en 

bespreekt de evaluatie in de TC.  

-Draagt zorg voor het tijdig regelen of afstemmen van oefenwedstrijden t.b.v. de selectie, 

hieronder valt de voorbereiding op een nieuw seizoen, oefenwedstrijden zaal, 

oefenwedstrijden najaar veld, dit in overleg met de hoofdtrainer. De overige teams in 

overleg met de contactpersoon.  



 

 Portefeuille technisch beleid jeugd: 

-Twee wekelijks afstemming met de jeugd coördinator, over de voortgang van het 

jeugdbeleid, ontwikkeling van de teams, en individuele jeugdleden,  het kader, en koppelt dit 

terug naar de TC.                     

-Zet 2x per seizoen evaluaties uit t.b.v. de ontwikkeling van de individuele jeugdleden en 

koppelt dit terug naar de TC. (eind oktober/eind mei) Hiervoor worden de beoordelingslijsten 

gebruikt. 

- draagt zorg voor het tijdig regelen of afstemmen van oefenwedstrijden t.b.v. de 

jeugdteams, i.o.m. de jeugd coördinator. Voorbereiding veld en zaal/najaar veld (B1/B2/C1?) 

 

 Secretaris;  

-Zorgt voor distributie van in en uitkomende post. Correspondentie met externen, afspraken 

inplannen etc. 

-Zorgt voor de agenda voor de TC vergadering, conform een vast format,  en de 

verslaglegging/actie punten. 

-Heeft in en overzicht over de ledenlijst, de mutaties. 

 

 Vergaderfrequentie: 

- Eerste twee maanden 1x per 14 dagen, daarna 1x per maand. 

 

 

De denktank adviseert het bestuur de volgende leden aan te stellen voor de TC m.i.v. het 

nieuwe seizoen 2013-2014: 

 

Voorzitter:      Arjan Timpert 

Secretaris:     Annemiek Schapink  

Technisch beleid senioren;       Hilco Borger 

Technisch beleid jeugd;    Bert Dam Wichers 

Ondersteuning beleid jeugd;   Michel Harbers 

 

Mei 2013 

Denktank Blauw-Zwart;  

Michel Zink, Kirsten Korf, Edgar Korf, Marco Groothuis en Frans Poppe. 

 

 

 


