Technische Commissie
De Technische Commissie (TC) adviseert het Algemeen Bestuur over alle hockey
technische zaken. De TC zorgt voor de uitvoering van het beleid. Naast de praktische
begeleiding houdt deze commissie zich nadrukkelijk bezig met het stimuleren en
enthousiasmeren van het hockeyspel.
De commissie bestaat uit een voorzitter, TC Kader, TC Senioren (Heren, Dames, Trim en
Veteranen), TC Junioren (D t/m A), TC Jongste Jeugd (Funkey, F en E), TC Jongens en TC
Zaalhockey. Daarnaast is er vanuit de TC samenwerking met het Wedstrijdsecretariaat,
de Arbitrage, de Materialen, de Scouts en Sjors Sportief.
Organigram Technische Commissie (TC):

TC Kader
TC Kader richt zich op de begeleiding en ontwikkeling van de trainers en coaches. Ook
zijn zij verantwoordelijk voor het samenstellen van het trainingsschema en de selecties
van de prestatieteams.
TC per leeftijdsgroep
Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen TC Commissie die verantwoordelijk is voor de gang
van zaken in zijn of haar groep. Deze TC Commissie zorgt voor de organisatie van de
leeftijdsgroep en draagt bij aan het (jeugd)beleid van de vereniging. Deze TC’s zijn het
aanspreekpunt voor de teams, spelers, ouders en coaches binnen de leeftijdsgroep. De
TC’s vormen samen de Technische Commissie MHC Heesch en zijn verantwoordelijk
voor het begeleiden en indelen van spelers.
Taken en verantwoordelijkheden TC

•
•
•
•
•
•

Indelen, selecteren, samenstellen en begeleiden van (prestatie)teams;
Begeleiden, opleiden en selecteren van trainers en coaches;
Opstellen trainingsschema;
Opstellen en uitvoeren van jeugdplan en technisch beleid;
Samenstellen en coördineren van zaalhockey teams voor competitie KNHB;
Aanspreekpunt voor spelers, coaches en ouders t.a.v. hockey technische zaken.

De Technische Commissies komen regelmatig in verschillende samenstellingen
gedurende het jaar bijeen.
De contactpersonen van de technische commissie vind je hier.
FUNCTIES EN TAKEN TECHNISCHE COMMISSIE
Coördinatie SENIOREN
Hoofdtaken
•
•
•
•
•
•
•
•

Heren en 18+ teams
Dames teams
Veteranen teams
Trimgroep
Contact KNHB
Indeling teams
Werving en selectie trainers en coaches
Contacten met teams en coaches
Neven taken

•
•
•
•
•

Overleg met Kader Jeugdplan
Communicatie met trainers/coaches niet technische hockeyzaken/ evaluaties
Communicatie met scheidsrechterscie en wedstrijdsecretariaat
Werving seniorleden
Gastheer/vrouw wedstrijddag

Coördinatie JUNIOREN
Hoofdtaken
•
•
•
•
•
•
•
•

A,B,C,D elftallen; Jongens/Meisjes
Indeling en beheer breedteteams
Werving en selectie coaches
Oefenwedstrijden
Contact KNHB
Gastheer/vrouw wedstrijddag
Communicatie en begeleiding teams en ouders "niet-technische" hockey zaken
Contacten met teams en coaches

Neventaken
•
•
•
•
•
•
•

Overleg met Kader Jeugdplan
Communicatie met trainers/coaches niet technische hockeyzaken/ evaluaties
Werving jeugdleden
Communicatie met scheidsrechterscie en wedstrijdsecretariaat
strafballencompetitie
Overgang JUN>SEN
Communicatie talentencentrum J/M

Coördinatie JONGSTE JEUGD
Hoofdtaken
•
•
•
•
•
•
•
•

E/F teams (mini)
Jongens/meisjes
Indeling en beheer E/F teams
Contact KNHB
mede werving en selectie coaches
Oefenwedstrijden
Gastheer/vrouw wedstrijddag
Communicatie en begeleiding teams en ouders "niet-technische" hockey zaken

Neventaken
•
•
•
•
•
•
•
•

Overleg met Kader Jeugdplan
Communicatie met trainers/coaches niet technische hockeyzaken/ evaluaties
Funkey
Overgang E > D
Werving jeugdleden
Begroting
Sjorssportief
mini vd week

KADER OPLEIDING EN BEGELEIDING TRAINERS EN COACHES
Hoofdtaken
•
•
•
•
•

Uitvoering MHCH Jeugdplan, technische en tactische zaken A t/m F.
Speler volg systeem A,B,C,D
Selectiebeleid prestatieteams junioren A,B,C,D
Indeling prestatieteams A,B,C,D
Begeleiding + opleiding trainers en coaches
Neventaken

•
•
•

Communicatie en overleg met coördinatie Jongste Jeugd, Junioren en Senioren
Selectietrainingen en wedstrijden
Coördinatie en samenstellen trainingsstof alle teams

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keeperstraining
Advies indeling breedteteams
Jaarplanning kader activiteiten
Trainers/coachgids
Coach/trainers thema avonden
Externe opleidingscursus
Overgang junioren-senioren
mede werving en selectie trainers+coaches (prestatieteams)
Advies Regionaal talentencentrum
Kennisdeling met clubs regio

WEDSTRIJDSECRETARIAAT

•
•
•
•
•
•

Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de planning en veldindeling van alle teams tijdens
thuiswedstrijden.
Heeft contact met KNHB, district Zuid Nederland over alle wedstrijd-relevante zaken zoals poule
indeling, DWF (digitaal wedstrijd formulier), "koppelen” van de MHCH-teams voor de competitie.
Heeft contact met de technische commissie voor afstemming aantal en soort teams en klasseindeling.
Stemmen met scheidsrechterplanning af over indeling scheidsrechters.
Bij specifieke wensen over planning/aanvangstijd van wedstrijden altijd eerst contact opnemen met
de Technische Commissie.
Aanspreekpunt bij eventuele afgelastingen en verzetten van wedstrijden. Alle informatie hierover op
LISA.

SCHEIDSRECHTERS indeling
•
•
•

Zorgdragen voor indeling scheidsrechters voor E,D,C,B,A en senior teams
Beheer scheidsrechters-bestand
Communicatie en overleg met wedstrijdsecretariaat en TC

HOCKEY WINTER ACTIVITEITEN
•
•
•

Zaalhockey intern
wintertrainingen (in opbouw)
Wedstrijden tijdens winterstop (in opbouw)

HOCKEY- en TRAININGSMATERIALEN TC
Hoofdtaken
•
•
•
•
•
•

Zorgdragen voor alle materialen nodig voor hockeyspel/wedstrijd en trainingen
(ballen, hesjes, coachmap, jacks, etc)
Keepersmaterialen
Uitrusting en kleding trainers, coaches en spelers
Sleutel- en lockerbeheer
Beheer en inkoop

