
Technisch beleid Vrivo 2022 - 2025 
  
Taken TC 
De Technische Commissie heeft verschillende taken m.b.t. de jeugd en senioren 
van Vrivo: 

- technisch beleid bepalen; 
- trainers/coaches werven en selecteren; 

(het bestuur is verantwoordelijk voor het uiteindelijke aannemen van de 
trainers. De vergoeding voor trainers/coaches wordt in overleg met de 
penningmeester bepaald) 

- teams (her)indelen in overleg met trainers/coaches; 
(de trainers/coaches van lijnteams – van hoog naar laag – mogen een 
selectie maken van de spelers voor hun team. De eindbeslissing m.b.t. de 
teamindelingen ligt echter bij de TC) 

- trainers/coaches begeleiden en ondersteunen; 
- nieuwe leden verwelkomen en indelen;  
- aanspreekpunt zijn voor trainers/coaches, spelers en ouders; 
- korte lijnen hebben met het bestuur, CMV-coördinatoren en commissies; 
- ondersteunen bij diverse activiteiten/toernooien; 
- indelingen trainings- en wedstrijdtijden maken in overleg met het 

wedstrijdsecretariaat; 
- teams selecteren voor bekerwedstrijden en het NOJK. 

  
De mini’s hebben aparte CMV-coördinatoren en vallen officieel niet onder de 
verantwoordelijkheid van de TC. De TC en de CMV-coördinatoren moeten wel 
samenwerken om voor een goede doorstroming van de mini’s naar de jeugd te 
zorgen. 
  
Uitgangspunten technisch beleid 
- competitief en recreatief volleybal bieden; 
- streven naar hoog niveau met lijnteams; 
- gezelligheid en spelplezier. 
  
Teams 2022 – 2023 
Jeugd: MB1, MA1 
Dames: DS1, DS2, DS3, DS4 
Heren: HS1, HS2 
Recreanten: HR1, HR2, DR1, DR2, DR3 
  
Lijnteams seizoen 2022-2023 
HS1, DS1, DS3, MA1, MB1 
  



De lijnteams zijn prestatieteams. Het doel van lijnteams is om Vrivo naar een 
hoger niveau te tillen. Talentvolle jeugd/spelers kunnen hierdoor makkelijker 
doorstromen naar hogere teams. Binnen de meisjes- en damesteams is er een 
duidelijk lijn (MB1 -> MA1 -> DS3 -> DS1). Voor HS1 is er op dit moment geen 
opleidingsteam vanuit de jeugd. Het doel voor HS1 en DS1 is promoveren naar de 
promotieklasse. Het (hoofd)doel van de andere lijnteams is spelers opleiden voor 
de hogere teams. Daarnaast vindt Vrivo gezelligheid en spelplezier in alle 
teams van de vereniging belangrijk. 
  
In beginsel spelen HS1, DS1 en MA1 mee in de beker. Als er een geschikt 
jeugdteam is voor het NOJK wordt dit team daarvoor aangemeld. 
  
  
Beleid binnen de vereniging 

- Elke speler krijgt minimaal 25% speeltijd indien aanwezig op de training(en); 
(m.u.v. HS1, DS1 en eventuele andere uitzonderingssituaties) 

- Spelers in jeugdteams breed opleiden; 
(bij voorkeur op twee posities i.v.m. brede inzetbaarheid en alleen een libero 
als dit echt meerwaarde heeft, omdat dit spelers anders (te vroeg) zou 
kunnen beperken) 

- Lenen van spelers in overleg met de betreffende speler, trainer(s)/coach(es) 
en TC; 
(wij verwachten hierin flexibiliteit en verenigingsgevoel) 

- Wij verwachten dat elk Vrivo-lid jaarlijks minimaal 10 uur aan 
vrijwilligerstaken bijdraagt; 

- Beslissingen van de TC worden door de volledige TC samen gemaakt (indien 
nodig op basis van de meerderheid van stemmen); 

- Bij belangrijke gesprekken die de TC voert zijn altijd (minimaal) twee TC-
leden aanwezig. 

 
  
Doelen 2022-2025 

- Leden behouden; 
(de vereniging is de laatste tijd – mede vanwege corona – erg geslonken. 
We vinden het daarom belangrijk om onze (trouwe) leden te behouden) 

- Nieuwe leden aantrekken, met name mini’s en jeugd 
(streven is 60 mini’s, twee A-teams, twee B-teams en twee C-teams. Onder 
andere d.m.v. volleybalclinics, scholenbezoeken, flyeren, toernooien 
organiseren in samenwerking met de jeugdcommissie en de 
CMV- coördinatoren) 

- Jongensteam / opleidingsteam voor HS1 oprichten; 
- HS1 en DS1 naar promotieklasse; 



- Goede trainers op alle teams en hulptrainers/co-trainers waar nodig; 
- Als TC makkelijk benaderbaar zijn. 

(veel aanwezig, goed bereikbaar via e-mail/WhatsApp/telefonisch, 
laagdrempelig contact, meedenken met spelers en trainers/coaches) 

  
 
Jaarplanning TC 
Eén à twee keer per jaar: trainersavond organiseren. 
November: evaluatiegesprekken houden met teams en trainers/coaches. 
November/december: jeugd mogelijkheid aanbieden om met een hoger team 
mee te trainen. 
Januari: evaluatiegesprekken houden met teams en trainers/coaches en vragen 
naar wensen en verwachtingen volgend seizoen. 
April/mei: (voorlopige) teamindelingen bekendmaken. 
  
 
Indeling TC 
Voorzitter: Wilco Zomer 
TC-lid dames: Laura de Bont / Linde Alberts 
TC-lid heren: Ruud Kager / Daniël Valk 
TC-lid jeugd: Wilco Zomer / Pascalle Jonker 
Secretaris: Merle Alberts (taak: notuleren, agenda, afspraken bevestigen, TC-leden 
attenderen op actiepunten) 
  
*TC-lid recreanten: Elma Baan 
*TC-lid CMV: Esther Fokke 
  
* deze TC-leden zijn niet standaard aanwezig bij TC-vergaderingen, maar 
zijn het aanspreekpunt tussen de TC en de recreanten/mini’s. 
 
De TC-leden zijn onderverdeeld over de categorieën heren, dames en jeugd. Dit 
staat voor de categorie die zij vertegenwoordigen en waarvoor zij het 
aanspreekpunt (kunnen) zijn. Andere TC-leden mogen ook worden aangesproken 
en zullen soms als alternatief aanspreekpunt worden gebruikt om bijv. 
belangenverstrengeling te voorkomen. 
 
De TC is nog op zoek naar nieuwe TC-leden ter vervanging van Wilco Zomer en 
Laura de Bont. 


