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TBV Technische Commissie 

 

Voor iedere commissie geldt: 

 De commissie brengt verslag uit van haar vergadering en activiteiten aan het bestuur, 
dan wel het direct verantwoordelijke bestuurslid c.q. portefeuillehouder. 

 Aan het begin van het seizoen maakt de commissie een rapportage op waarin een 
totaalbeeld van de te verwachten activiteiten voor dat seizoen wordt geschetst. 

 Aan het einde van het seizoen maakt de commissie een rapportage op van de 
activiteiten van het afgelopen seizoen, de successen en eventuele knelpunten. 

 De commissie overlegt voor iedere activiteit een deugdelijke begroting van inkomsten 
en uitgaven. Tevoren wordt de penningmeester van de activiteit in kennis gebracht en 
kan een voorlopig budget worden vastgesteld. 

 De commissie draagt zorg voor de planning van de vergaderingen in de agenda op 
de website. 

 De commissie draagt zorg voor een goede communicatie naar de andere commissies 
binnen de HCH organisatie. 

 De commissieleden leveren hun bijdrage aan commissie-overstijgend overleg, zoals 
een tweejaarlijks overleg met de gehele organisatie van HCH. 

 De commissie draagt zorg voor deugdelijke communicatie richting leden en ouders 
van leden omtrent haar activiteiten. Bij eventuele calamiteiten wordt het bestuur 
hiervan op de hoogte gesteld en om advies gevraagd. 

 De commissie draagt zorg voor verantwoordelijk gedrag in het clubhuis als dat voor 
de vergaderingen wordt gebruikt. Dit houdt in: 

 Koffie/thee kan gratis worden gebruikt 
 Drankjes d.w.z. frisdrank, wijn of bier: voor ieder één gratis 

consumptie, rest dient te worden betaald 
 Na afloop: stoelen aanschuiven, afwassen, afdrogen en opruimen, 

gebruikte tafel(s) en bar afdoen met nat doekje, verwarming uitzetten, 
verlichting uit en alle ruimtes afsluiten. Controleer ook de kleedkamers 
en het materialenhok. 

 Sleutel meteen inleveren bij de sleuteleigenaar. 

 

De technische commissie bestaat uit een aantal subcommissies, te weten: 
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1. Elftallencommissie 

 

TBV Jongste Jeugd Commissie 

 

Doel 
Indeling van jongste jeugd spelers in benjamins, F-3tallen, E-6tallen en E-8tallen. 
De jongste jeugdcommissie bestaat uit een coördinator benjamins, coördinator Jongste 
jeugd en commissieleden JJ. 
 
Taken 

 Lopende het seizoen: contact houden met coaches en teams middels 
coach/teamgesprekken. Doel: het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en 
evt. samen oplossingen zoeken. Bijhouden van resultaten om te zien of teams (mini’s 
en junioren) juist zijn ingedeeld. 

 Voor de herfstvakantie inventariseren of teams (jongste jeugd) juist zijn ingedeeld, 
evt. wensen over indeling in andere klasse of poule of aanmelden nieuw team (mini’s) 
doorgeven aan de regiofunctionaris KNHB. 

 Tweemaal per jaar via coaches en de ledenadministratie checken welke spelers 
werkelijk zijn opgesteld, te weten begin oktober en meteen na de winterstop. Dit ter 
voorkoming van spelers die geen lid van de club zijn of niet aan hun financiële 
verplichtingen hebben voldaan. 

 April/mei: verzamelen van informatie over spelers via coaches en trainers met als 
doel spelers in jj-teams in te delen, waarbij de criteria zijn: leeftijd, spelinzicht en 
technische vaardigheden, spelervaring en sociale aspecten. 

 April/mei: verzamelen van informatie over spelers via coaches en trainers om 
potentiële eerste lijnspelers aan te dragen voor de selectietrainingen van de D-teams 
die door de juniorencommissie worden georganiseerd.  

 Mei/juni en november: opgeven van de teams en indeling in klasse bij de KNHB. 
Bezoeken van de “Perzische markt" (indelingsvergadering van de regio)of de 
regionale minifunctionaris-avond waarbij speciale wensen kenbaar gemaakt kunnen 
worden. 

 Communiceert procedure aangaande teamindeling via website en informeert tijdig 
teamindeling aan spelers en ouders. 

 Overlegt tijdig met de wedstrijdsecretaris over de nieuwe teamsamenstelling, i.v.m. 
het plannen van oefenwedstrijden en planning van wedstrijden in het volgende 
seizoen.  

 Behandelen van klachten inzake ontoelaatbaar gedrag in of om de velden van 
spelers, coaches en/of ouders in samenspraak met hoofd TC en/of portefeuillehouder 
bestuur. 

 Het is wenselijk als leden van de elftallencommissie voor de continuïteit minimaal 2 
jaar zitting nemen in de commissie. 

 

Bevoegdheden 

Het zelfstandig indelen van spelers in teams, ressorterende onder de categorie jongste 

jeugd. 

 

Verantwoordelijkheden 

Uitvoering geven aan het Jeugdbeleidsplan HCH 2012-2017. 
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TBV Juniorencommissie 

 

Doel 
Indeling van junioren spelers in D-, C, B- en A-elftallen. 
 
Taken 
Administratieve verwerking en aanmeldingen: 

 Het beheren van de teamindeling in Lisa. 

 Bij nieuwe aanmelding beoordelen in welk team het nieuwe lid kan meetrainen 

 Informeren van nieuw lid over de procedure: 
o 3 kennismakingstrainingen (bitje meenemen, stick van de club),  
o daarna zelf inschrijven via website Hilverhockey, 
o eerste periode trainend lid, daarna pas spelend lid (andere contributie en 

andere verzekering). Wijzen op mogelijkheid in ander team geplaatst te 
worden. 

 Informeren trainers over komst kennismakingstrainingen en trainend lid 

 Informeren ledenadministratie 
 

Communicatie en contact: 

 Twee maal per jaar bij de coaches informeren van mogelijke afmeldingen aan het 
einde van zowel de voorjaarscompetitie als de herfstcompetitie. 

 Lopende het seizoen contact houden met coaches en teams middels 
coach/teamgesprekken. Doel: het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en 
evt. samen oplossingen zoeken. Bijhouden van resultaten om te zien of teams juist 
zijn ingedeeld. 

 De intentie van de juniorencommissie is om 2 info-avonden per jaar te organiseren 
waarbij het coachen en de spelregels onder de loep worden genomen. Ook kunnen 
deze avonden worden gebruikt om eventuele aanwezige problemen te inventariseren 
en waar mogelijk op te lossen. 

 Zorg dragen dat bij elk team tenminste een coach aanwezig is. De trainings-
commissie dient ervoor te zorgen dat er een trainer beschikbaar is. Wijzigingen van 
teams dienen door de juniorencommissie ook waar nodig richting de 
trainingscommissie te worden gecommuniceerd. 

 Voor het uitlenen / inlenen van spelers is de coach verantwoordelijk. Bij problemen 
heeft de juniorencommissie uitsluitend een sturende rol. 

 De coach controleert twee keer per jaar via de site of de team samenstelling op de 
site nog actueel is. Is dit niet het geval dan zal de coach dit aan de 
juniorencommissie doorgeven. De juniorencommissie stemt de verschillen af met de 
ledenadministratie. 

 Behandelen van mails die op het adres van de juniorencommissie@hilverhockey.nl 
binnenkomen dan wel doorzending naar de betreffende commissie of het bestuur. 

 Tijdig overleggen met de wedstrijdsecretaris over de nieuwe teamsamenstelling, 
i.v.m. het plannen van oefenwedstrijden en planning van wedstrijden in het volgende 
seizoen. 

 Jaarlijkse evaluatie met jongste jeugd commissie. 

 Maandelijkse up-date naar het bestuur. 

 Behandelen van klachten inzake ontoelaatbaar gedrag in of om de velden van 
spelers, coaches en/of ouders in samenspraak met hoofd TC en/of portefeuillehouder 
bestuur. 

 Communiceren van procedure aangaande teamindeling via website en tijdig 
informeren van teamindeling aan spelers en ouders 

 

mailto:juniorencommissie@hilverhockey.nl


 
 

TBV TC is een onderdeel van TBV Organisatie HCH, samengesteld door bestuur en commissies in 

oktober 2003, laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2013. 
 

Teamindeling en klasseindeling: 

 Uiterlijk begin juni van elk jaar inzake de Herfst competitie en uiterlijk begin december 
van elk jaar inzake de Lente competitie het definitief samenstellen van de teams. 
Daarbij dient uiterlijk in de 2e week van juni de indeling van de teams naar klasse bij 
de KNHB te zijn aangemeld. Tussen de Herfst- en Lentecompetitie zullen zo min 
mogelijk spelers / speelsters worden verschoven. Wel dient de juniorencommissie na 
te gaan of er een aanpassing naar klasse bij een of meerdere teams noodzakelijk is. 
Indien gewenst wordt dit door de juniorencommissie richting de KNHB in overleg met 
het hoofd TC doorgegeven. 

 Een lid van de juniorencommissie zal samen met een lid van het wedstrijdsecretariaat 
naar de jaarlijkse “Perzische markt” gaan ter controle van de klasse indeling. 

 De juniorencommissie ontvangt de definitieve klasse indeling via het 
wedstrijdsecretariaat. 

 In overleg met de coach een eventuele herindeling van de C en/of D teams bij de 
bond voor 1 oktober aanvragen. Dit verzoek komt in 1e instantie van de coach. 

 Waar nodig dient door de juniorencommissie ruim voor aanvang van het nieuwe 
seizoen, dispensatie voor spelers/speelsters te worden aangevraagd. 

 
Bevoegdheden 
Het zelfstandig indelen van spelers in teams, ressorterende onder de categorie junioren 
jeugd. 
 
Verantwoordelijkheden 
Uitvoering geven aan het Jeugdbeleidsplan HCH 2012-2017. 

 

TBV Seniorencommissie 

 
Doel 
Indeling van senior spelers in Dames-, Heren- en Veteranen-teams en/of trimhockey. 

 
Taken 

 Lopende het seizoen: contact houden met coaches en teams. Doel: het vroegtijdig 
signaleren van mogelijke problemen en evt. samen oplossingen zoeken. Bijhouden 
van resultaten om te zien of teams juist zijn ingedeeld 

 Tweemaal per jaar via coaches en/of aanvoerders en de ledenadministratie checken 
welke spelers werkelijk zijn opgesteld, te weten begin oktober en meteen na de 
winterstop. Dit ter voorkoming van spelers die geen lid van de club zijn of niet aan 
hun financiële verplichtingen hebben voldaan. 

 1e helft seizoen: In overleg met de technische commissie samenstellen van een 
selectiecommissie voor de betreffende teams indien van toepassing. 

 Contact houden en sturen van de selectiecommissie. Zo nodig aanwezig zijn bij 
selectietrainingen en/of wedstrijden. 

 April/mei: Verzamelen van informatie over spelers via coaches, trainers en 
selectiecommissie.  

 Op basis van deze informatie indelen van spelers in teams, waarbij de criteria zijn: 
Leeftijd, spelinzicht en technische vaardigheden, spelervaring en sociale aspecten. 

 Mei/juni: Opgeven van de teams en indeling in klasse bij de KNHB. Bezoeken van de 
“Perzische markt" (indelingsvergadering van de regio). 

 Communiceert procedure aangaande teamindeling via website en informeert tijdig 
teamindeling aan spelers. 
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 Behandelen van klachten inzake ontoelaatbaar gedrag in of om de velden van 
spelers, coaches en/of ouders in samenspraak met hoofd TC en/of portefeuillehouder 
bestuur. 

 Indien op verzoek participatie in de selectie van trainer/coach voor seniorenteams. 
 

Bevoegdheden 

Het zelfstandig indelen van spelers in teams, ressorterende onder de categorie senioren. 

Toegang tot LISA leden- en administratiesysteem voor het raadplegen van spelerslijsten. 

 

Verantwoordelijkheden 

Uitvoering geven aan het seniorenbeleid 

 

 

2. Trainingscommissie 

 

TBV 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). 
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 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. 
 

 

3. Arbitragecommissie 

 

Zie V.A.P. (Verenigings Arbitrage Plan 2012-2015, vastgesteld op 8 mei 2012). 

 

 

 


