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1. Technische Commissie, kortweg de TC
Het ontstaan van de TC en het Beleidsplan DBGC Senioren 2007-2011
DBGC bestond in 2007 50 jaar. Het is een schitterende vereniging met een rijk
verleden. Er is een bloeiende jeugdafdeling; er spelen veel dames en meisjes, aardig
wat recreanten en gelukkig is er vanaf 2008 ook weer een opgaande lijn te zien in het
aantal seniorenleden. Helaas is het nog steeds moeilijk om vrijwilligers / begeleiders te
krijgen en niet alle omstandigheden voor presteren zijn ideaal. Er zit veel potentieel in
de senioren, in de jeugd en in de omstandigheden om ons heen, waar echter te weinig
uit komt.
Bij sommige verenigingen in de buurt zie je vooruitgang omdat er een goede
organisatie staat die een goed beleid neerzet en de voorwaarden creëert om goed
voetbal te spelen en de vereniging in zo’n daglicht zet dat alles weer leeft, vooruit wil
en dat iedereen erbij wil zijn... Daarentegen zie je ook in de nabije omgeving
verenigingen waar het juist bergafwaarts gaat. Bij deze verenigingen zijn er weinig
leden, geen structureel beleid en het zal voor deze verenigingen dan ook moeilijk
worden om uit de kelders van het amateurvoetbal te geraken. Zij raken spelers kwijt
aan ambitieuze, hoger spelende verenigingen.
Omdat:
A) DBGC een fantastische vereniging is
B) Er veel potentieel is, waar te weinig uitkomt
C) Bovengenoemde omstandigheden op Goeree-Overflakkee in het voordeel van
DBGC kunnen zijn
D) DBGC een fantastische jeugd heeft waar we ook in de toekomst de vruchten
van moeten plukken
hebben enkele fanatieke DBGC’ers in 2007 het plan opgevat een Technische
Commissie op te richten.
Deze technische commissie richtte zich in eerste instantie op de A-selectie. Voor de
jeugd was een zelfde initiatief al langer op gang en via de benoemde jeugdcoordinator
wordt momenteel het opgestelde beleid in de vorm van het jeugdplan ten uitvoer
gebracht. In 2008 heeft ook de Technische Commissie voor de B-selectie het licht
gezien en dit beleidsplan is geintegreerd in het beleidsplan van de A-selectie, wat tot
een Beleidsplan voor de DBGC Senioren heeft geleid. Het beleid aangaande
recreanten en dames zal nog toegevoegd gaan worden. Het “Bestuurslid Technisch
Seniorenbeleid” geeft leiding aan de Technische Commissie A-selectie, de TC BSelectie, TC Recreanten en TC Dames.
Binnen een sterk groeiende vereniging waarbij organisatie, zowel bestuurlijk als
technisch, één van de sleutels is tot succes, zal er ook vanuit één, voor ieder
herkenbaar, beleid gewerkt moeten worden. Borging en aanpassing, indien nodig, van
dit beleid is van wezenlijk belang om te voorkomen dat alles wordt opgehangen aan
personen i.p.v. organisatie. Het beleid op seniorengebied is in dit beleidsplan
beschreven.
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2. Missie & Doelstellingen:
Missie Vereniging:
DBGC wil alle leden binnen haar persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten
voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste
elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te
laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen.
Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau.
Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel
willen we bewerkstelligen dat DBGC een vereniging is om trots op te zijn.
De technische commissies dienen de voorwaarden te scheppen om iedere individuele
speler zijn top te laten bereiken.
Doelstellingen:
- het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen
(van senioren tot jeugd) om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. Dit
niveau houdt het volgende in:
- DBGC 1 stabiele 2e klasser met spelers uit Oude Tonge (maximaal 4 van
buiten Oude Tonge en alleen dan wanneer deze spelers een meer,
toegevoegde waarde hebben.
- DBGC 2 reserve 2e klasse
- Het 2e elftal is, voor zover mogelijk, het opleidingselftal voor het 1e elftal. Aan
drie van de vier trainingen actief deelnemen is voor het 1e elftal verplicht. Voor
het 2e elftal geldt dat het actief deelnemen van vier van de zes trainingen
verplicht is. In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken. (registratie
trainingen door begeleiding). Er zal naar vermogen moeten worden
gepresteerd. Deze groep vormt ook zoveel mogelijk de beloftes O23.
- De beloftes O23 spelen minimaal 1 keer per maand een wedstrijd, i.v.m. de
overgang van junior naar senior en het verder ontwikkelen van jeugdige spelers
(eventueel spelers uit het 3e behoren ook hiertoe).Tevens kunnen spelers die op
zondag geen speeltijd krijgen op doordeweekse wedstrijden speeltijd krijgen.
Ook spelers die terugkomen van een blessure kunnen in deze wedstrijden weer
wedstrijdritme opdoen.
De secundair hiervan afgeleide doelstelling is:
- kwalitatief mindere voetballers op een zo aangename manier laten
functioneren op prestatief/recreatief niveau.
- behoud van dorpsimago waar gezelligheid/plezier voorop staat
Technisch beleid senioren
Het doel is een eenduidige richtlijn op te stellen die aangeeft hoe het technische
beleidsplan tot uitvoer wordt gebracht en hoe deze wordt vervolgd. De technische
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commissie A-selectie is verantwoordelijk voor het prestatief gerichte deel van de
vereniging. De eindverantwoording ligt bij het Algemeen Bestuur.
Het technische beleid dient garant te staan om het voetbal op niveau te krijgen en te
houden. Het technische beleid dient vooral eenduidig te zijn en geldt voor de gehele
vereniging. Hierbij geldt dat er geen verschil moet zijn tussen jeugd en senioren.
Tevens dient het technische beleid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het
geleidelijk bijstellen van de cultuur. Met name de selectietrainers hebben een
belangrijke invloed om gewenste cultuurkenmerken te versterken zoals betrokkenheid
verbeteren van selectiespelers, het verbeteren van de discipline en het bevorderen
van sportief gedrag.
Indeling selectieteams
Sv DBGC wil op het voor haar hoogst mogelijke niveau presteren. Hiervoor is het van
belang dat we met 2 elftallen prestatiegericht blijven voetballen. Het 2e elftal moet
fungeren als kweekvijver voor het1e elftal. De lagere elftallen vanaf het 3e elftal vallen
in de categorie recreatieve sport. Dit betekent dat lagere elftallen betere spelers
dienen af te staan aan de selectie(s) en ook de bereidheid moeten hebben om andere
spelers op te vangen, die buiten de selectie zijn gevallen. De technische commissie
organiseert en coördineert het hele gebeuren rondom het (her)indelen van de selectie
en overige elftallen voor het komende seizoen. Begin maart start men met het
inventariseren, door middel van een gesprekken onder de spelende leden. Daarna zal
de technische commissie in samenspraak met de trainers, leiders de adviezen
bundelen en samen met hen de selectie en overige elftallen indelen. De hoofdtrainer
bepaalt in principe de selectie, mits dit in overeenstemming is met het beleid van de
vereniging.
De A-selectie
Aan drie van de vier trainingen actief deelnemen is voor het 1e elftal verplicht. Voor het
2e elftal geldt dat het actief deelnemen van vier van de zes trainingen verplicht is. In
overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken. Prestatie zal bij de selectie
voorop staan. Alle selectiespelers dienen de intentie en bereidheid te hebben om in
aanmerking te komen voor het eerste elftal. Gestreefd zal worden de jongere spelers
zoveel mogelijk in te passen binnen de selectie.
De B-selectie
- Doelstelling 3e elftal = meedraaien met de bovenste 5 ,
- Doelstelling 4e elftal = handhaven in bestaande klasse en gaande het seizoen
eventueel doelstelling bijstellen.
- Doelstelling 5e elftal = nazien welke klasse wordt ingedeeld en in eerste instantie
handhaven.
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3. TC binnen de organisatie:
“ De Technische Commissie van DBGC is het orgaan wat de doelstellingen
op voetbal technisch gebied moet verwezenlijken. De Technische Commissie
formuleert daartoe een stappen plan (korte termijn) om uiteindelijk te komen
tot een beleidsdocument (langere termijn). Ieder jaar formuleert de
Technische Commissie een jaarplan, dit plan zal aan het einde van ieder
seizoen worden geëvalueerd.
Bij DBGC zijn velen betrokken bij de uitvoering van een beleidsplan: bestuur,
vrijwilligers (trainers, begeleiders, etc. en betaalde krachten). Daarom is het
van belang dat de aangenomen beleidspunten op voetbaltechnisch gebied
door iedereen op de afgesproken manier worden uitgevoerd.

De TC moet met behulp van onderstaande items het beleidsplan zo goed mogelijk
evalueren, waarbij alle aspecten belicht moeten worden.
Sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen.
Sterktes.
Groot aantal vrijwilligers
Gering aantal concurrerende verenigingen in dorp
Aantal pupillenteams groeit.
Mooie accommodatie
Open en gemoedelijke sfeer.
Zwaktes.
Geen evenwichtige leeftijdopbouw.
Met name is de leeftijdgroep 16-18 jaar (A-jeugd)
en de leeftijdgroep tussen 28-35 jaar onderbezet.
Selectiebeleid wordt bemoeilijkt door onderbezetting kwaliteit
Begeleiding van vrijwilligers, opleiding van trainers en leiders.
Structuur (verantwoordelijkheden, taken bestuur, commissies)
Kansen voor de komende jaren:
Betrokkenheid van de ouders.
Het ledenbestand kan verder vergroot worden.
Door vergrijzing van de bevolking komen er meer mensen beschikbaar
die tijd hebben om een vrijwilligersfunctie in te vullen.
Bedreigingen voor de komende jaren:
Minder vrijwilligers voor reguliere en structurele taken.
Dit wordt veroorzaakt door de 24-uurs economie. Daarnaast vissen
andere verenigingen en organisaties allen in dezelfde (vrijwilligers)vijver.
Terugtrekken gemeente t.a.v. onderhoud accommodatie.
Stijging van de kosten.
Het vervagen van de normen en waarden.
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4. Taken TC A-selectie:
1. Ontwikkelen, sturen en bewaken van technisch beleid voor A-selectie
2. Hoofdtrainer beoordelen, advies geven over functioneren aan bestuur,
adviseren bij contractverlengingen en/of aantrekken nieuwe hoofdtrainer
3. Zorg dragen voor invulling van begeleidingsstaf voor DBGC 1 & 2; advies
uitbrengen aan bestuur voor kandidaten voor betaalde functies. Technische
commissie heeft bevoegdheid alle niet betaalde functies binnen
begeleidingsstaf zelf in te vullen. (functie profielen in addendum 2)
4. Omschrijven procedures/afspraken in relatie met beleidsplan.
a. Selectieprocedures 1e, 2e , 3e en afvallers naar B-selectie
b. Doorstroming A-junioren (i.s.m. jeugdcoördinator/leider/trainer/
jeugdbestuur)
5. Archief opzetten en beheren “Beoordelingsformulieren speler”.
(zie
addendum 3)
6. Uitvoering en beheer vergaderstructuur:
a. Overleg/communicatie structuur tussen TC en bestuur, TC en
spelersraad en TC en trainers vastleggen.
b. TC overleg
7. Mede zorg dragen voor een goede opleiding, vooral bij de jeugd en keepers
8. Coördineren en stimuleren van opleidingen voor vorming van het technische
kader en dus begeleiden trainers en leiders bij de uitvoering van hun functie
9. Organiseren Activiteiten
a. Trainingsweekend zomer
b. Trainingsweekend / dag winter
c. Uitstapje voor & na winterstop
d. Organiseren Hapje & Sapje (elke laatste donderdag) (zie addendum 4)
10. Organiseren Facilitaire zaken rondom thuiswedstrijden
a. Voorwedstrijdjes jeugd (zie addendum 5)
b. Poortbrief (zie addendum 6)
c. “Stadionspeaker” – muziek, ruststanden, etc. (zie addendum 7)
11. Gebruik faciliteiten afstemmen met bestuur:
a. Gebruik trainings- en hoofdvelden
b. Gebruik trainingsmaterialen
12. Onderhoud Tenue
a. Tenue keuze i.o.m. begeleiding / spelersraad / bestuur
b. Inventariseren tenues, tassen, jassen, ballen, polo’s, vesten,etc. op
kwaliteit, kwantiteit en toezicht op verdeling.
Alle andere taken blijven onder bestuursverantwoordelijkheid.

5. Verantwoordelijkhedensplitsing in TC:
TC Sportief: punt 1 t/m 8
TC Facilitair: punt 9 i.s.m. spelersraad / begeleiding; verder punt 10, 11 en 12
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6. Taken & afspraken TC B-selectie:
- Voor het seizoen 2008-2009:
* Het realiseren van 5 elftallen.
- 3e elftal inschrijven in de reserve 4e klasse (naar verwachting kwalitatief sterker efltal
dan in het seizoen 2007-2008)
- 4e elftal blijft in dezelfde klasse voetballen als in seizoen 2007-2008.
- 5e elftal gaat in veteranencompetitie spelen
Aantal spelers per elftal, 3e elftal = 15 spelers, 4e elftal = 16 spelers, 5e elftal = 20
spelers.
Na definitief bekend maken hoeveel spelers er beschikbaar zijn voor B-selectie kan dit
definitieve aantal in onderling overleg nader worden ingevuld. Dit is nog afhankelijk
van nieuwe aanmeldingen,k stoppen van spelers, overkomen van A-junioren en
spelers vanuit A-selectie. Bij indeling is het van belang dat er in eerste instantie op
basis van kwaliteit en motivatie de elftallen worden ingedeeld. Hierbij wordt wel
aandacht besteed aan het opzetten van een enigszins representatief team; een mix
van jong en oud en ervaren en minder ervaren spelers.
Bij te weinig beschikbare spelers zullen als achtervang de speelgerechtige spelers van
het recreantenteam benaderd worden. In voorgaande jaren heeft Chris Kamp de
meerkosten van de spelerspassen voor deze recreanten gesponsord. De interesse bij
de recreanten en de eventuele sponsoring van deze extra kosten zullen bekeken
worden.
Onderverdeling elftallen = 3e = M. van Eijkeren, 4e = J. Knops, 5e = R.Huibrechtse
Scheidsrechters 2008-2009 = Jean-Pierre Vervloed, Aad de Vos, Marco Zalme.
Aanvangstijden en verdeling uit- en thuiswedstrijden:
5e elftal speelt samen met 1e en 2e thuis en het 3e en 4e elftal uit. 5e elftal speelt 10:30
uur (half uur voor 2e elftal i.v.m. personele bezetting van barpersoneel). Andere
weekend is het net andersom. Het 4e elftal speelt om 10:30 uur en het 3e elftal speelt
om 11:00 uur.
Training
Voor het 3e elftal worden door C.van Noord trainingen verzorgd op donderdag. Bij
afwezighied zal M.van Eijkeren dit op zich nemen. De trainingen voor het 4e en 5e elftal
worden door spelers onderling o.l.v. C.van Noord verzorgd. Bij minimale opkomst traint
de gehele B-selectie tesamen.
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- Startdatum training B-selectie wordt door Cees van Noord aangegeven.Indien
mogelijk ( afh. van vakantie e.d. ) het 3e elftal een aantal weken eerder met de
trainingen laten beginnen dan de overig elftallen.
- Bij afgelasting door de bond wordt er door bestuur bepaald of er op de velden kan
worden getraind en bij afgelasting door de vereniging kan er alleen op het trainingsveld
worden getraind. Aanvangstijd training: 10:45 uur (zelfde tijdstip als recreanten, bij
minimale opkomst is dan altijd nog mogelijk om met recreanten mee te trainen).
-Planning voor oefenduels voor bekerwedstrijden voor B-selectie wordt door Cees van
Noord verzorgd. Aandachtspunt hierbij is dat er meer oefenduels in de voorbereiding
worden ingepland.
- Materiaalverzorgeing wordt door Cees van Noord i.s.m. de sponsorcommissie
besproken.

7. Samenstelling:
A-Selectie
TC-lid A-selectie voetbaltechnische zaken:

René van de Berg

TC-lid A-selectie voetbaltechnische zaken:

Helco Sala

TC-lid A-selectie facilitaire zaken:

vacature

Rene en Helco nemen beide het wedstrijdsecretariaat voor de A-selectie waar.
B-Selectie
TC-lid B-selectie:

Martin van Eijkeren

TC-lid B-selectie:

Jos Knops

TC-lid B-selectie:

Rien Huibrechtse

TC-lid B-selectie:

Cees van Noord

Cees van Noord neemt tevens het wedstrijdsecretariaat voor de B-selectie waar.

8. Rapporteringslijn:
De Technische Commissies rapporteren aan het bestuurslid “Technisch Beleid
Senioren”.
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9. Addendum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaarplan Senioren
Functieprofielen Technische & Medische Staf
Formulier “Beoordelingsgesprek Speler”
Formulier “Organisatie Hapje & Sapje”
Formulier: “Voorwedstrijdjes Jeugd”
Voorbeeld “Poortbrief”
Formulier “Stadionspeaker & invulling taken”
Mentoren
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Addendum 1

Jaarplan Senioren

Ownership:

Bestuurslid Technisch Beleid Senioren
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Addendum 2
Functie omschrijving Hoofdtrainer

Wordt toegevoegd

Functie omschrijving Elftalleider

Wordt toegevoegd
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Functie omschrijving Assistent Trainer / Leider 2e elftal

Takenpakket
Assistent trainer / Leider 2e elftal

Is onderdeel van:

s.v. D.B.G.C.
Beleidsplan 2008 - 2011
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Januari 2007

Taken assistent-trainer bij trainingen:
Het takenpakket van de assistent trainer bestaat uit de volgende taken:
1.

Assisteren van de hoofdtrainer bij trainingen van de A-selectie op dinsdag en
donderdag (19:45 – 21:15 uur). A-selectie = 1e en 2e elftal.

2.

Vervangen van de hoofdtrainer bij diens afwezigheid (vakantie, ziekte,
blessures, werk, etc.) Dit in goed overleg met de hoofdtrainer.

3.

Op dinsdag wordt er door het 1e en 2e elftal tesamen getraind en zal er geen
verschil gemaakt worden in kwaliteiten. De hoofdtrainer alsmede de assistent
trainer hebben beide een groep en wisselen zo nu en dan van groep. De
trainingstof wordt in onderling overleg gemaakt en indien nodig ter plaatse
aangepast.
Op donderdag zal het 1e en 2e gesplitst worden en zal de assistent trainer een
elftal (1e of 2e, veelal 2e) tot zijn beschikking hebben en hiervoor een groot
gedeelte van de training moeten verzorgen. (warming up is altijd gezamenlijk,
alsmede sommige oefeningen) Trainingsstof eventueel in overleg met
hoofdtrainer, maar mag ook zelf ingevuld worden.
N.B. tijdens deze sessies is het van belang dat er ook gesproken wordt met de
groep aangaande trainingsopkomst, uitleg spelvormen, vertalen naar
wedstrijdsituaties, bespreken van wedstrijd afgelopen zondag en aankomende
zondag, etc.  kortom: motivatie in de groep houden, discipline & ambitie
uitspreken/uitstralen.

4.

Deel uitmaken van totale begeleidingsstaf die gezamenlijk doelstellingen zoals
hieronder bij punt “Doelstellingen” genoemd worden, probeert te behalen.

Takenpakket Assistent Trainer bij DBGC 2:
Het takenpakket van de Assistent Trainer alsmede zijnde trainer/coach van DBGC 2
bestaat uit de volgende taken:
1.

In combinatie met vlagger van DBGC 2 zorgdragen voor begeleiden van 2e
elftal.

2.

Zorgdragen voor selectie en opstelling van 2e elftal op donderdagavond. In
overleg met hoofdtrainer, elftalleider 1e , keeperstrainer en vlagger 2e .
Eventueel ook in overleg met leider 3e elftal en leider A-junioren.

3.

Bijdragen aan behalen van beoogde doelstellingen van DBGC A-selectie; voor
2e elftal is dat op voor 2010 terugkeren naar 2e klasse. Meedenken in beleid van
14

vereniging en bijdragen aan positieve uitstraling van vereniging naar
buitenwereld in vorm van allerhande media, toe.
4.

Op wedstrijddagen zorgen voor opstelling, voorbespreking in kleedkamer
aangaande toelichting opstelling, tactiek balbezit, balverlies, afspraken
standaardsituaties, etc., toezien op discipline aangaande tijdigheid
aanwezigheid, wisselbeurten en evt. straffen op niet conformiteren aan gestelde
regels, etc.

5.

Begeleiden van selectiebeleid voor eventueel overhalen van talentvolle spelers
uit 3e en eventueel terugzetten van spelers uit 2e naar 3e vanwege
kwaliteitsredenen of inzet/disciplinaire redenen.

6.

Zorgdragen dat geblesseerde spelers zich vervoegen bij hersteltrainer en rest
van de medische staf en evt. begeleiden bij doorverwijzen naar
fysiotherapeuten, sportartsen, etc.

7.

Zorgdragen samen met vlagger 2e efltal dat op wedstrijddagen formulieren goed
ingevuld worden en spelerspassen etc. goed bijgehouden worden.

8.

Voor spelers van 2e efltal toezien op wisselbeurten bij 1e elftal en spelers op
donderdag aanwijzen die aan de beurt zijn om bij 1e wissel te zitten.

9.

Bijdrage leveren aan groepsactiviteiten als trainingsweekend zomer en evt.
tijdens winter, instuif/demonstratietraining voor jeugd, participatie bij eventuele
sponsoravond, feestavond, etc.

Taken assistent-trainer bij DBGC < 23:
Momenteel is er geen DBGC onder 23 jaar. Om de doorstromende A-jeugd en het
talent uit het 2e en 3e elftal een kans te geven zich in de kijker te spelen en de
overgang naar de senioren te vergemakkelijken, heeft DBGC de intentie om met
DBGC onder 23 jaar minimaal 1x per maand te spelen wat neerkomt op zo’n 8
wedstrijden per jaar met in de eindfase van het seizoen bv. deelname aan een
toernooi. De gehele invulling van dit elftal, alsmede begeleidingsstaf is nog nader te
bepalen.

Doelstellingen:
1.
2.
3.
4.

Zowel DBGC 1 als 2 stabiele 2e klasser
DBGC weer toonaangevend op Goeree-Overflakkee
Behoud van dorpsimago waar gezelligheid/plezier voorop staat
Creëren van optimaal voetbalklimaat om maximaal haalbare uit spelers, teams
en onze club te halen
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De Technische Commissie is het instrument binnen de vereniging welke de hierboven
vermelde doelstelling dient te realiseren. De Technische Commissie is tevens
verantwoordelijk voor de invulling en het totale functioneren van de begeleidingsstaf
van het 1e en 2e elftal.

Rapporteringslijn:
De assistent trainer rapporteert aan de Technische Commissie A-selectie. Qua
invulling van spelersmateriaal, opstellingen, etc. zullen meeste zaken echter veelal in
overleg met de hoofdtrainer gaan.
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Functie omschrijving Trainer Doelverdedigers

Takenpakket
Trainer Doelverdedigers

Is onderdeel van:

s.v. D.B.G.C.
Beleidsplan 2008 - 2011
17
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Takenpakket Trainer Doelverdedigers:
Aandachtspunten trainer doelverdediger:
Trainen van doelverdediger 1e elftal en 2e elftal
in combinatie met doelverdediger A – junioren
Opzet: elke training 2 doelverdedigers te laten trainen
initiatief bij spelers/trainer
Zorgdragen voor basistraining in voorbereiding en
uitbouwen naar wedstrijdniveau
In samenspraak met hoofdtrainer/begeleiding keuze bepalen
welke doelverdediger in 1e elftal dan wel 2e elftal komt.
Beide doelverdedigers gemotiveerd houden, ook na keuze
1e/2e elftal d.m.v. juiste oefenstof en begeleiding
Zwakkere punten van doelverdedigers in kaart brengen en
trachtten te verbeteren d.m.v. gerichte oefenstof
Zorgen voor juiste verhoudingen en sfeer tussen doelverdedigers
Tijdens trainingen en concurrentiestrijd.
Trainingsintensie:
1 avond per week (1,5 uur)
+ observering thuiswedstrijden

ca. 40 trainingen
ca. 15-20 wedstrijden

Faciliteiten:
•
•
•
•
•

Elk seizoen 10 nieuwe wedstrijdballen
Medicine ballen
Gebruik zandbak op trainingsveld
Gebruik veld 2/veld 3 tijdens normale trainingen
Afstemming hoofdtrainer voor afrondingsoefeningen in groepsverband
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Doelstellingen:
Doelstellingen opgesteld tot en met 2010:
1.
2.
3.
4.

Zowel DBGC 1 als 2 stabiele 2e klasser
DBGC weer toonaangevend op Goeree-Overflakkee
Behoud van dorpsimago waar gezelligheid/plezier voorop staat
Creëren van optimaal voetbalklimaat om maximaal haalbare uit spelers, teams
en onze club te halen

De Technische Commissie is het instrument binnen de vereniging welke de hierboven
vermelde doelstelling dient te realiseren. De Technische Commissie is tevens
verantwoordelijk voor de invulling en het totale functioneren van de begeleidingsstaf
van het 1e en 2e elftal.

Rapporteringslijn:
De keeperstrainer rapporteert aan de Technische Commissie A-selectie. Qua invulling
van spelersmateriaal, opstellingen, etc. zullen meeste zaken echter veelal in overleg
met de hoofdtrainer gaan. Contractuele en financiële zaken vallen onder
bestuursverantwoordelijkheid. (Bestuurslid Technisch Beleid Seniorenzaken)
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Addendum 3

Formulier “Beoordelingsgesprek Speler”

Ownership:

René van de Berg / Helco Sala
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Addendum 4 Formulier “Organisatie Hapje & Sapje”
Ownership: Cor Hanenberg / Kees van der Laan
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Budget:

EUR 1000.- per jaar – ter beschikking gesteld door BTC A-selectie

Elke laatste donderdag van de maand Hapje na de training voor IEDEREEN, dus Aen B-selectie, recreanten en dames.

Addendum 5

Formulier: “Voorwedstrijdjes Jeugd”

Ownership:

Helco Sala
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- Schema maken van tegenstandertjes die ongeveer gelijkwaardig zijn, vb. DBGC F2
Hekelingen F5. Beetje kijken in welke klasse de ploegjes spelen.
- Natuurlijk de jeugdleiders van DBGC informeren (aan begin van seizoen indeling
maken)
- Vervolgens afspraak maken met jeugdleider van tegenstander.
- Verder alleen doorgeven aan Addy de Vos want die regelt dan een scheidsrechter en
Wil Pulleman die het in het Vriendje zet.
Op de zondagen zelf hoef je niks te doen; dat loopt altijd vanzelf. De kinderen krijgen
patat/drinken, etc.
Wel dacht ik eraan om dingen misschien nog iets leuker te maken en de spelertjes met
de spelers van het 1e het veld op te laten komen. Enfin, da's alleen maar extra leuk,
maar kan wel.

Addendum 6

Voorbeeld “Poortbrief”
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Ownership:

PR & Media Comissie

Procudure:

PR & Media Commissie maakt poortbrief. Mailt deze naar Addy
de Vos.
Helco Sala levert opstelling aan aan PR & Media Commissie.

Laatste update:

19 november 2008

Addendum 7

Formulier “Stadionspeaker & invulling taken”

Ownership:

Helco Sala via John Teijn, Marcel Tuns en JP Vervloed
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Addendum 8
Ownership:

Mentoren
René van de Berg / Helco Sala
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