
 Taakomschrijving Technische Commissie Volleybalvereniging Olhaco 2017   

  

CONTACTPERSOON JEUGD  TECHNISCHE COMMISSIE 
 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

 

Hoofdtaken: 

- is lid van de technische commissie van de vereniging en bezoekt die vergaderingen 
- is contactpersoon voor alle trainers/coaches voor de jeugdteams (functie is opgesplitst in MA-

MC en Jongens contactpersoon) 
- zorgt voor de teamindeling (samen met de trainers en Technisch Jeugd Coördinator) 
- wordt betrokken bij het tot stand komen van het trainingsschema  
- werft coaches, trainers, begeleiders voor de jeugdteams in samenspraak met Technisch 

Jeugd Coördinator 
- onderhoudt contact met trainers en indien nodig ook met coach 
- houdt toezicht op het ingezet beleid van de commissie 

Subtaken: 
- bezoekt minimaal 2x per seizoen trainingen van de teams 
- bezoekt regelmatig wedstrijden van de jeugdteams 
- adviseert bij het ‘hoger meetrainen’ (in overleg met trainers, Technisch jeugd Coördinator) 
- uitvoeren ballencontrole teamtassen 
- maakt een seizoenevaluatie en levert die in bij de secretaris van de Technische Commissie 
- deelt spelers(sters) in die zich tussentijds aanmelden bij de vereniging 
- doet onderzoek en voert besprekingen met leden die zich afmelden en geeft de uitslag van 

het onderzoek en besprekingen door aan de secretaris van de Technische Commissie 
- onderhoudt en bevordert contacten met de ouders/verzorgers van de jeugdteams 
- onderhoudt contact met de contactpersoon mini’s 
- coördineert opgaven van toernooien 

 

FUNCTIE-EISEN: 

 

Kennis: 
- kennis en affiniteit met het jeugdvolleybal 
- kennis van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging 
- kennis van de vereniging organisatie structuur 
- kennis van de landelijke en regionale ontwikkelingen m.b.t. het jeugdvolleybal 
- kennis van beleidsvorming 
- kennis van volleybaltechnieken/-tactieken 
- kennis van de jeugdcompetitieopzet en reglementen 
- kennis van regio-jeugdondersteunings activiteiten 

 

Vaardigheden: 

- vraagt om kritische, creatieve en innoverende kijk op jeugd volleybal op vereniging, regio en 
nationaal niveau 

- goede sociale en contactuele vaardigheden 
- organisatorische en leidinggevende kwaliteiten 
- inzicht in trainerscapaciteiten 
- accuratesse en stiptheid 
- teamworker 

 

TIJD:    Geschat aantal uren per week: 3 (+piekmomenten) 

 
 


