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Agenda

1. Inleiding

2. Organisatiestructuur 

3. Taken en functies

4. Technisch beleid



1. Inleiding

Visie Technische commissie:

� Plezier staat bij Vivoo centraal en zorg ervoor dat zowel jeugd als senioren graag bij Vivoo willen 

voetballen.

� Het prestatieniveau van de individuele speler verhogen door enerzijds een verbetering van het 

technische beleid en anderzijds door het kwalitatief versterken van het technisch kader.

� Een optimale samenwerking binnen het gehele technisch kader van de club.

� Waarborgen van de continuïteit van dit technische beleid. 



2. Organisatiestructuur

Voorzitter TC

Arjan Reijnders

Coördinatoren 
Senioren 

Heren

Sjef Bogers

Dames

John van der Mijle

Coördinatoren jeugd

A-B
Marco van der Pas

C-D

Patrick Dekkers

E-F
Dave de Crom

Coördinator 
opleidingen

Dennis Gillesse

Secretariaat

Jeugdzaken
Lianne van Eekeren

Senioren

Jan Meesters

Overige Leden:

- Robin Wisse

- Sabine Mens

- Lilianne Bolders

- Bestuurslid

- Trainer Heren 1

- Trainer Dames 1



3. Taken en functies

�Voorzitter

�Coordinator Senioren

�Coordinator Jeugd

�Secretariaat

�Coordinator opleidingen



4. Technisch beleid

� Doelstellingen

� Selecteren

� Uitgangspunten en visie 

� Opleiding kader

� Taken trainer, leider, speler en ouder



Doelstellingen (o.b.v. 5 jaar)

� De selectieteams bij de senioren heren spelen op het niveau van de 4e klasse.

� De damesselectie speelt op het niveau van de 3e klasse. Daarnaast zal Vivoo met het damesvoetbal toonaangevend 
blijven in de Zuidwesthoek.

� Alle selectieteams binnen de jeugd spelen op het niveau van de 3e klasse.

� Binnen elke leeftijdscategorie in de jeugd is minimaal één elftal vertegenwoordigd. 

� Elk team beschikt minimaal over één trainer en één leider. 

� Elk selectieteam beschikt over een gediplomeerde trainer.

� Alle keepers vanaf de E-jeugd krijgen keeperstraining. 

� Het meetbaar maken en hebben van een spelervolgsysteem. 



Selecteren

�Selectieteams

�Trainingen

�Aantal spelers per team

�Selectieprocedure

�Spelervolgsysteem

�Onder 23 elftal

�Meetrainen met een hoger team

�Afstaan van spelers bij spelers tekorten



Uitgangspunten en visie

�Uitgangspunten trainingen 

- Voetbaleigen bedoelingen

- Veel herhalingen

- Trainingen afstemmen op de groep

- Juiste coaching

�Visie per leeftijdscategorie

- F/E

- D/C

- B/A

- Senioren



Opleiding kader

�Extern

� Intern

�Bevordering 16+ spelers als jeugdtrainer



Taken trainer, leider, speler en ouder

�Taken trainer

�Taken leider

�Taken speler

�Taken ouder


