
 

Datum vacature: [10-10-2021] 

Vacature: Technische Commissie (TC) 
Coo rdinator Jongenslijn PER DIRECT 

Vacatures kunnen ook door meerdere personen worden ingevuld. 

Functieomschrijving: 

 

 

 

Lidmaatschap vereist: 

 

 

 

Werkomvang: 

 

 

 

Taken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse in deze functie of heb je vragen, neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie 

vrijwilligerscommissie@apollo8.nl 

De TC is verantwoordelijk voor een aantal taken die invloed hebben op alle spelers binnen de vereniging. 

Daardoor is het een essentiële taak die bijdraagt aan hoe leden het spelen bij onze club ervaren. Hoe meer 

commissieleden wij hebben, hoe beter wij geluiden horen die leven binnen de vereniging en dit kunnen 

vertalen naar technisch beleid(skeuzes). De TC is een commissie met veel taken. Om dit behapbaar te 

blijven houden zijn we dringend op zoek naar meer leden! 

De TC bestaat uit meerdere enthousiaste TC-coördinatoren, waardoor je altijd kunt sparren of 
terug kunt vallen op de kennis en ervaring van je mede commissieleden! Ook hebben wij veel 
ondersteuning van Anika de Beer, onze buurtsportcoach. De jongens- en herenlijn hebben nauwe 
afstemming met elkaar, waardoor je veel zult samen optrekken met de coördinator van de 
herenlijn. 

 1e Aanspreekpunt voor de teams, speelsters, trainers, coaches en eventuele ouders 
 Het inventariseren welke trainers, coaches en speelsters door gaan 
 Maken van teamindeling in samenspraak met de trainers 
 Werven, aanstellen en begeleiden van trainers en coaches 
 Nieuwe leden verwijzen 
 Coördinatie tussen trainers en teams 
 (werk) afspraken maken tussen/met trainer en teams 
 Evaluatie van trainers c.q. voortgangsgesprekken 
 Vragen vanuit en problemen met teams bespreken in TC en oplossingen aandragen 
 In kaart brengen van wensen voor zaalhuur en aandragen aan desbetreffende coördinator 
 Bezoek wedstrijd van de teams 

 

De technische commissie vergadert jaarlijks ongeveer 8 keer (vergadering duurt ongeveer uurtje) 

met alle commissieleden. De pieken voor de TC liggen in december/januari (teamevaluaties) en 

rond maart/april (teamindelingen). In juni vraagt het zaalurenschema mogelijk net iets meer tijd. 

We schatten in dat je gemiddeld 1 a 2 uur per week hiermee bezig bent.  

nee 

mailto:vrijwilligerscommissie@apollo8.nl

