
 Taakomschrijving Technische Commissie Volleybalvereniging Olhaco 2017   

  

TECHNISCH JEUGD COÖRDINATOR  TECHNISCHE COMMISSIE 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

 
Hoofdtaken: 

- is lid van de technische commissie van de vereniging, bezoekt die vergaderingen en doet daarin verslag 
van de activiteiten. 

- ontwikkelt en bewaakt de uitvoering van het technisch (jeugd) beleidsplan + ontwikkelt een beleid ten 
aanzien van talentontwikkeling. 

- coördineert en organiseert de techniek en niveau trainingen. 
- ontwikkelen/optimaliseren van het speler volgsysteem en evalueert de technische vooruitgang van de 

jeugd met de trainers en contactpersoon Technische Commissie.  
- zorgt voor begeleiding van trainers/coaches. 
- organiseert minimaal 2x a 3x per seizoen themabijeenkomsten voor alle trainers en regelt deelname van 

leden aan trainerscursussen, clinics en bijscholingen.  
- maakt een opzet voor de ABC  teams en Mini teams indelingen.  
- bezoekt regelmatig (jeugd)wedstrijden.  
- onderhoudt contacten met trainers in verband met doorstroming en met de leerlijnen. 
- coördineert het hoger meetrainen binnen de vereniging in overleg met de betreffende trainers en contact 

persoon (Oploop schema). 
- coördineert met contactpersoon samenstelling en opgave m.b.t. (top)jeugdtoernooien (Open Club en 

MJT).  
- Bewaakt en zet uit de opleidingslijn van alle ABC teams en Mini teams.  
- Regelt het trainingsschema van alle teams i.s.m. algemeen Adjunct (inclusief van de senioren). 
- Is contactpersoon voor en naar ouders als het gaat om technische inhoudelijke zaken/beleid. 

Subtaken: 
- zorgt voor verspreiding van info over clinics, cursussen e.d.  
- regelt de aanschaf van volleybal literatuur (‘Olhaco-bibliotheek/mediatheek’) en kopieert en distribueert 

technische artikelen uit de volleyballiteratuur.  
- bezoekt regelmatig clinics en bijscholing bijeenkomsten.  
- maakt een seizoensevaluatie m.b.t. het technisch (jeugd) jaarplan.  
- help mee met activiteiten binnen de vereniging. 

 

FUNCTIE-EISEN: 

 
Kennis: 

- kennis en affiniteit met het volleybal. 
- kennis van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging. 
- kennis van de vereniging organisatie structuur. 
- kennis van (technische) beleidsvorming. 
- kennis van volleybaltechnieken en tactieken.  
- kennis van de reglementen van de Regio en van de Nevobo. 
- leest volleyballiteratuur.   
- is op de hoogte van technische ontwikkeling en ondersteuning door de regio/landelijke bond. 

Vaardigheden: 

- goede organisatorische en leidinggevende kwaliteiten. 
- goede contactuele en sociale vaardigheden. 
- ervaring in het geven van (jeugd)trainingen. 
- ervaring met technische jaarplannen. 
- inzicht in trainerscapaciteiten. 
- enige administratieve en redactionele vaardigheden. 
- teamworker en inspirator. 

 

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

 


