TBV TC Trainingscommissie
Doel
Het organiseren en coördineren van trainingen en trainingsopleidingen, zodat ieder team
binnen de vereniging de gelegenheid krijgt een technische training te volgen.
Taken
 Opstellen van een trainingsschema.
 Trainingsschema informeren middels website en mail aan trainers; twee maal per jaar
drie weken voor begin seizoen en halverwege uiterlijk drie weken voor einde
winterstop.
 Coördineren van trainingen en begeleiding van jeugdtrainers.
 Vullen van trainingsvacatures.
 Beheren van overige trainingsmaterialen, zoals pionnen, benjamincontainer, etc. De
uitgifte en inname van ballen en hesjes per trainer is ondergebracht bij de
materialencommissie. Inzake aantallen dient jaarlijks afstemming plaats te vinden
tussen beide commissies.
 Geeft tweejaarlijks aan einde herfst- en lentecompetitie vergoedingsoverzicht aan
penningmeester door ter uitbetaling van trainers. Dit overzicht wordt vooraf door de
trainingscommissie gecontroleerd op gedeclareerde uren van trainers.
 Indien nodig zorgdragen voor het vooraf versturen en toelichten van oefeningen aan
beginnende jeugdtrainers.
 Vast aanspreekpunt voor de leden inzake trainingen. Daartoe is een interne mailbox
(training@hilverhockey) geïnstalleerd, die frequent geraadpleegd zal worden.
 Frequent afstemmen met coördinatoren benjamins/E/F-teams.
 Tweejaarlijks afstemmen met TC / Elftallencommissies omtrent aantal teams en
trainingsbehoeften.
 Bijdrage leveren in selectietrainingen eerste lijnsteams, in overleg met
elftallencommissies.
 Organiseren en coördineren van jaarlijkse opleiding en bijscholing van jeugdtrainers
(conform nog te ontwikkelen Trainingsbeleidsplan).
 Bijdrage leveren aan te organiseren clinics voor jeugdleden (PR activiteiten).
 Communiceren per website en mail indien het veld is afgekeurd wegens
weersomstandigheden.
 Informeren jeugdtrainers over aanwezigheid EHBO-kist en ijs voor blessures.
 Bijdrage leveren aan vullen van vacatures trainers zaalhockeycompetitie, in overleg
met zaalhockeycommissie.
Bevoegdheden
Het zelfstandig indelen van trainers aan teams (betaalde trainers in overleg met bestuur).
Verantwoordelijkheden
- Kwaliteitsborging trainingen en opleiding jeugdtrainers
- Gedegen bedrijfsvoering van trainingsvergoedingen
- Uitvoering geven aan het Trainingsbeleidsplan HCH 2013-2017 en Jeugdbeleidsplan
2012-2017.
TBV TC / Trainingscommissie is een onderdeel van TBV Organisatie HCH, samengesteld door
bestuur en commissies in oktober 2003, laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2013.

