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1.

Inleiding

Het document “Samen presteren met plezier 2.0” verwoordt ons clubbeleid voor de jaren
2017-2022. Dit plan geeft onze koers aan, vormt de koepel voor de overige (beleids-)plannen
en is de inspiratie en de leidraad om onze uitdagingen slagvaardig op te pakken. De manier
waarop we het beleidsplan hebben gemaakt staat symbool voor de manier waarop we
werken: samen presteren met plezier.
In 2015 is er een beleidsplan senioren opgesteld. De focus hiervan was gericht op de heren
senioren. Voorliggend document is mede een afgeleide daarvan, maar de focus ligt hierbij op
een meerjarenbeleid voor het Vrouwenvoetbal binnen de vereniging voor de periode 20182022.
Dit beleidsplan voor Vrouwenvoetbal binnen Be Quick zal aansluiten op het Jeugdbeleidsplan
(inclusief het meidenvoetbal). Door de ingezette structuur binnen het meidenvoetbal en de
en het werk van de Hoofd Jeugdopleiding zal er een soepele overgang gerealiseerd kunnen
worden vanuit het meisjes naar het vrouwenvoetbal. Uitgangspunt is dat het vrouwenvoetbal
op een zelfde niveau en op eenzelfde wijze gefaciliteerd wordt als het herenvoetbal binnen
de vereniging. Uiteraard kunnen er in het faciliteren nuanceverschillen ontstaan op basis van
het competitie niveau van de selecties. Uitgangspunt is dat het prestatieniveau gekoppeld is
en blijft aan het plezier van het voetbal en de eigen identiteit van de CSV Be Quick Dokkum.
Dir beleidsplan is gebaseerd op de “nul” meting, zoals onderstaand verwoord:
Stand van zaken Vrouwenvoetbal Be Quick in 2018
Be Quick is sinds 2000 één van de grootste clubs binnen het Vrouwenvoetbal van Fryslân. Eind
2017 is Be Quick in Fryslân zelfs de club met de meeste vrouwelijke senioren. Voor de
jeugdspeelsters is Be Quick op dat moment de tweede club in omvang.
Het niveau waarop de vrouwenteams, met name Vrouwen 1, acteren is de laatste jaren terug
gelopen. Belangrijke reden is dat een groot deel van de sterke generatie, die Be Quick veel
successen bracht, is gestopt. Er is niet altijd voor goede aanvulling gezorgd. De ambitie en de
aantrekkingskracht zijn met het teruglopen van het niveau ook enigszins afgenomen.
In de jeugdteams komen echter steeds vaker talentvolle teams en meiden naar voren met
bijzondere prestaties. Een aantal speelsters is al doorgestroomd naar de vrouwen. Ook
hebben zich een aantal talentvolle speelsters van buiten aangemeld voor de selectieteams.
Het opbouwen is gestart. Ook op vrijdag zijn er al verschillende Vrouwenteams actief in
competitieverband. Er is recent om 35+ team voor startende voetbalsters opgericht.
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Binnen de club is besproken wat nu -in 2018- de belangrijkste opgaven zijn voor het
vrouwenvoetbal bij Be Quick Dokkum:
1.
2.
3.
4.

Weg omhoog inslaan met het Vrouwenvoetbal; weer op een hoger niveau spelen;
Investeren in kwaliteit;
In spirit laten zien en in communicatie uitstralen dat we ervoor gaan;
Verschil (in aanpak) mag er zijn tussen heren en vrouwen; maar dit verschil mag geen
negatief gevoel oproepen;
5. Goede meidenlichtingen en -speelsters die eraan komen goed faciliteren richting èn
bij de senioren.
Be Quick: we zijn één club
Be Quick heeft als uitgangspunt dat we één club zijn. Meiden, jongens, vrouwen en heren
kunnen allemaal op recreatief niveau en prestatiegericht (prima amateurniveau) bij Be Quick
de voetbalsport beoefenen. Daarmee is Be Quick Dokkum één van de meest complete clubs
in het Noorden. Het is een kwaliteit die we koesteren. We werken niet met verschillende
afdelingen, maar zijn één club. “Samen Presteren Met Plezier” is het motto van de club. De
filosofie van de club is ook met zo veel mogelijk zelf opgeleide speelsters te spelen en het
maximale eruit te halen.
De schouders eronder
Bovenstaande doet ons beseffen dat we veel mogelijkheden hebben, maar dat de schouders
er ook onder moeten. De wereld om ons heen zit ook niet stil. Het meiden- en vrouwenvoetbal
in Nederland zit in de lift. Er wordt veel geïnvesteerd. Daarom is het moment daar voor nieuwe
ambities en actie! Voorliggend beleidsplan geeft onze doelen en werkwijze aan voor de
komende jaren.
Het Vrouwenbeleidsplan zal bewaakt worden door de bestuursleden Voetbaltechnische zaken
en Voetbalorganisatorische zaken (BTZ/BOZ) en deze zullen toezien op de naleving ervan in
de praktijk. Vooral de vertaling naar de praktijk zal bepalend zijn voor het succes van het
beleidsplan.
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2.

Algemene uitgangspunten Vrouwenvoetbal van Be Quick
 We presteren met plezier. Er dient geen sprake te zijn van alleen prestatie, maar de
combinatie tussen prestatie in samenhang met plezier.
 Trainers en leiders maken het eigenbelang ondergeschikt aan het clubbelang en aan
het belang van de individuele speelster. Trainers en leiders zorgen voor stabiliteit
richting de individuele teams.
 Indien zijn/haar fysieke en mentale eigenschappen het toelaten, speelt een ‘talent’ zo
hoog mogelijk. Leeftijd is niet uitsluitend bepalend. Er moeten momenten van overleg
zijn waarbij talenten gevraagd kunnen worden om in een hoger elftal te gaan spelen.
In de meeste gevallen zal hierbij sprake zijn van een situatie waarbij een jeugdspeelster
gevraagd wordt in een senioren vrouwenteam te komen spelen. Hierbij is het
uitgangspunt dat dit door de betreffende speelster ook ten volle gedragen wordt.
 De voetbalstijl is herkenbaar: verzorgd, passievol en creatief.
 Er wordt intensief gecommuniceerd over het technisch- en organisatorisch beleid,
zowel binnen de betreffende commissies als met een eventuele afvaardiging van de
speelster.
 Trainingsfaciliteiten dienen binnen de mogelijkheden van de vereniging optimaal te
zijn.
 De speelsters zijn actief betrokken en vervullen vrijwilligerswerk binnen de vereniging
bij voorkeur op technisch gebied (scouting, trainer, leider) of als scheidsrechter.
 De vereniging biedt faciliteiten om hiervoor genoemd uitgangspunt te realiseren.
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3.

Doelstellingen vrouwenvoetbal

Het prestatieve doel van Be Quick is dat zij wil presteren op het hoogst mogelijke niveau van
het amateurvoetbal, dit met zoveel mogelijk door haar zelf opgeleide speelsters.
Doelstelling
 In 2022 Vrouwen 1 in 1e klasse, waarbij nadien continuering in de 1e klasse moet
plaatsvinden.
 Vrouwen 2 spelen in 2019 3e klasse.
 In 2022 is deze positionering gestabiliseerd.
Bij de overige vrouwenelftallen waaronder de 35+ teams staat plezier en spelen op het eigen
niveau bovenaan.
Om deze hoofddoelstelling te verwezenlijken is een goed georganiseerde en functionerende
begeleiding noodzakelijk. De BTZ/BOZ zullen in overleg met de TCD alle mogelijke inspanning
verrichten om deze doelstellingen te bereiken. Belangrijk in deze is om periodiek per kwartaal
te evalueren en te meten op welke wijze de doelstellingen eventueel moeten worden
aangepast. Verbinding met de jeugdteams (doorstroming) via overleg met de HJO en TCJ is
hier heel belangrijk. De accenten bij de uitvoering liggen op:
 Een duidelijke structuur binnen het vrouwenvoetbal met beschrijving van de taken en
verantwoordelijkheden.
 Zorgen voor continuïteit in leiders en trainers.
 Bevorderen van de doorstroming van jeugdspeelsters naar de A-selectie.
 Verhogen van het niveau van alle jeugdteams: zie Jeugdbeleidsplan
 Met Technische Commissie Jeugd sturing geven aan het opleiden van jeugdspeelsters
voor bepaalde veldposities.
 Bij het ontbreken van voldoende kwaliteit om de prestatiedoelstellingen te kunnen
realiseren, kan gericht speelsters van buiten worden gehaald die een duidelijke
meerwaarde zijn voor de A-selectie. Talentvolle ex-Be Quickers die vertrokken zijn
naar een BVO of hoger amateurniveau blijven we volgen conform “protocol
Talentenbegeleiding” (zie Jeugdbeleidsplan).
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4.

Een vaste speelwijze als rode draad

Een basisformatie en speelwijze zijn geen wet van Meden en Perzen. De wijze waarop
gespeeld wordt ligt bij de trainers en zijn/haar staf. Uitgangspunten huidige speelwijze welke
ook gebaseerd is op de speelwijze welke als basis binnen de jeugdopleiding wordt
gehanteerd:
 Er wordt uitgegaan van 1:4:3:3;
 De vrije verdediger moet inschuiven naar het middenveld om daar een overtal te
creëren;
 Vier man in U-vorm achterin;
 Buitenste middenvelders naar binnen;
 Buitenspeelsters breed. Speciale aandacht is er bij Be Quick voor de nadruk op een
verzorgde opbouw van achteruit. De (onverzorgde) diepe bal moet vermeden worden.
In geval er tegen een veel sterkere tegenstander geen pressie kan worden toegepast,
en men zelf onder druk wordt gezet, zal er collectief vanuit de verdediging aangevallen
moeten worden (countervoetbal).
De rode draad qua speelwijze is bij Be Quick dus minimaal herkenbaar aan:
 Het spelen met drie spitsen, waaronder twee vleugelspitsen;
 Een verzorgde opbouw;
 Het inschuiven van de vrije speelster;
 Opkomende vleugelverdedigers die zich inschakelen bij de opbouw;
 Bij balverlies zo vroeg mogelijk (voorin) beginnen te verdedigen.
Het technisch kader zal de speelwijze jaarlijks herijken en mogelijk actualiseren aan de hand
van de nieuwste voetbalinzichten.
De rode draad qua speelstijl is bij Be Quick herkenbaar aan:
 Verzorgd
 Passievol
 Creatief
Eventueel kan in het periodiek overleg met de BTZ, HJO en TCD aanpassingen plaatsvinden,
na overleg met de trainer en staf.
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5.

Selectiebeleid

Uitgangspunten
 De technische staf is verantwoordelijk voor de selectie van speelsters voor diverse
teams.
 De technische staf (TS) bestaat uit : TCD en de selectietrainers. Eventueel kan hierbij
op aanvraag de HJO worden toegevoegd.
 De TCD en het BOZ zijn met de leiders verantwoordelijk voor de teamindeling van de
niet-selectieteams.
 Communicatie over de teamindeling vindt plaats door de TCD
 Het selecteren bij de prestatieteams vindt plaats op basis van twee criteria: kwaliteit
en motivatie. Hierbij heeft de kwaliteit betrekking op technische, tactische, mentale
en fysieke kwaliteiten alsmede op trainingsintensiteit en is tevens de samenhang en
samenstelling van het 1e elftal van belang.
 Het individuele belang van de speelster staat voorop. Indien een speelster gedurende
het seizoen extra progressie maakt, dan moet het mogelijk zijn om haar hoger te laten
trainen c.q. spelen. Dit geldt ook voor talentvolle MO speelsters, die na toestemming
van TCJ/HJO hiervoor in aanmerking komen. Van belang is hierbij wel dat er dringend
rekening word gehouden met de mentale en fysieke kwaliteiten van de betreffende en
met ouders wordt gecommuniceerd.
 Bij het ontbreken van voldoende kwaliteit om de prestatiedoelstellingen te kunnen
realiseren, kan gericht speelsters van buiten worden gehaald die een duidelijke
meerwaarde zijn voor de A-selectie. Er wordt niet betaald, wel gefaciliteerd. In de TCD
worden de selectieteams geëvalueerd. Hierbij staat de vraag centraal, welke speelster
uit de MO-junioren in aanmerking komen om in een hoger selectieteam te gaan spelen
en welke speelster in een lager selectieteam ingedeeld wordt.
 Wanneer een jeugdspeelster wordt genoemd die hogerop kan, volgt er op initiatief
van de BTZ een gesprek tussen de individuele speelster, hoofdtrainer en de TCJ/HJO.
 Hier wordt gesproken over de ambitie van de speelster en zijn persoonlijke
doelstelling. Ook het punt van ontwikkeling op dat moment wordt besproken.
 De speelster moet uiteindelijk zelf akkoord gaan met een tussentijdse overgang.
Uitgangspunt is hier eveneens dat de speelster mentaal en fysiek voldoende
ontwikkeld is. Ouders dienen geraadpleegd te worden. De hoofdtrainer moet zich
realiseren dat de doorstromende jeugdspeelster extra aandacht behoeft ongeacht de
gevolgen voor de bestaande selectie. Iedere trainer die bij Be Quick in dienst is, is op
de hoogte van dit beleid en zal daarom niet voor verrassingen komen te staan.
 Met de speelster die in een lager selectieteam ingedeeld wordt, zal een individueel
gesprek mee worden aangegaan door de trainer, waarbij de reden van deze overgang
helder en duidelijk met haar besproken zal worden. De trainer/leiders van de lagere
selectieteams hebben hier een belangrijke taak in te vervullen om de mogelijk
teleurgestelde speelsters goed op te vangen.
Overgang naar de senioren
De overgang van de jeugdselectie naar de senioren is voor veel speelsters vaak een grote stap.
Het niveauverschil dat bij deze overstap moet worden overbrugd is vaak groter dan bij het
doorstromen naar een andere leeftijdscategorie binnen de jeugd. Daarnaast is een groot
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verschil dat speelsters, die altijd met leeftijdgenoten hebben gespeeld, nu geconfronteerd
worden met veelal veel oudere speelsters, met vaak meer fysieke inzet.
Ter voorkoming van het om deze redenen afhaken van leden bij de overgang van de
jeugdselectie naar de seniorenselectie, is het van belang de betrokken speelsters langzaam te
laten wennen aan de verschillen in niveau en sfeer. Daarom mogen jeugdselectiespeelsters
vooral in hun laatste jaar als jeugdspeelster regelmatig met de seniorenselectieteams mee
trainen en op zaterdag zullen in een van de senioren elftallen speeltijd krijgen.
Met welke seniorgroep wordt meegetraind en met welke elftal wordt meegespeeld is ter
beoordeling van de jeugdtrainer, de TCD en de seniorentrainers, die in het laatste jaar voor
de overgang naar de senioren een inschatting maken van het niveau van de betrokken
jeugdselectiespeelster.
Vanzelfsprekend is steeds dat jeugdselectiespeelsters die meegaan met een seniorenelftal bij
elke gelegenheid speeltijd krijgen. Dit laatste geldt niet voor het standaardelftal van de
vereniging. Immers dit is het prestatie-elftal van de club. In het belang van het resultaat kan
het zijn dat de trainer het inbrengen van een jeugdspeelster achterwege moet laten. Van
belang bij dit alles is een open communicatie en uitleg van de betrokken trainer naar de
betreffende speelster over het hoe en waarom.
Jong Senioren
Een manier om te wennen aan de seniorencompetitie is om 2e jaars MO 17/MO 19 die
eventueel het volgend seizoen in aanmerking komen voor de selectieteams bij de senioren,
een aantal malen per seizoen een wedstrijd te laten spelen waarbij ook de 1e en 2e jaars
senioren mee doen die in de selectieteams spelen (dit zijn dus nog jong senioren). Daarnaast
kunnen ook speelsters die terug komen van een blessure en aan de leeftijdscriteria van onder
de 23 voldoen, worden geselecteerd. De selectie van de speelsters vindt plaats door de
trainers in overleg met de TCD en HJO. Jaarlijks wordt in overleg tussen TCD en TCJ/HJO
gekeken of het inrichten van Jong Senioren haalbaar is. Het bestuur neemt hierin een besluit.
Niet selectiejeugdspeelsters worden door de TCD en BOZ begeleid naar de senioren. Deze
speelsters willen meestal bij elkaar blijven en gaan daarom vaak als compleet team naar de
senioren.
Scouting
De filosofie is zo veel mogelijk met zelf opgeleide speelsters te spelen. Het begeleiden en
‘scouten’ van de eigen jeugdleden (verantwoordelijkheid HJO en TCD) is daarom van groot
belang om de doelstellingen op lange termijn te kunnen realiseren en leden aan de vereniging
te binden. Mocht door omstandigheden of ontwikkelingen er toch een disbalans ontstaan in
de beschikbare kwaliteiten voor de A-selectie, dan zal voor de onderbezette veldposities
gericht worden gezocht naar bij Be Quick passende speelsters in de regio.
Uitgangspunten scouting
o Speelster van buiten, waarbij we zeker ook kijken naar oud-Be Quickers, moet
een meerwaarde zijn ten opzichte van bestaande selectie en jeugdspeelsters
die ‘eraan komen’.
o De speelster wordt niet betaald, alleen gefaciliteerd.
o Na overleg tussen BTZ en TCD zal Be-Quick -eerst via de TCD- een gesprek
aangaan met betreffende speelster.
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6.

Kader

Verantwoordelijkheid Vrouwenvoetbal
De bestuursleden BTZ en BOZ zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken bij het
vrouwenvoetbal qua beleid en ondersteunende uitvoering, zoals in dit document aangegeven.
Voor de uitvoering is verantwoordelijk de TCD. De technische organisatie van de teams is in
handen van de Technische Commissie (TCD).
De commissie werft en begeleidt de trainers van de selectieteams. De taakverdeling van zowel
de BTZ en BOZ zijn als bijlage toegevoegd.
Trainers
Uitgangspunten:
 Voor het 1e team en bij voorkeur ook voor de B-selectie (2e team) wordt een trainer,
een assistent-trainer en op oproep een keeperstrainer aangesteld. Voor eventuele
begeleiding van de keeper zal gebruik worden gemaakt van de beschikbare
keeperstrainers binnen de vereniging.
 De trainer van het 1e team beschikt minimaal over het diploma TC3 en bij voorkeur
TC2.
 De assistent-trainer van het 1e team is bij voorkeur iemand uit eigen vereniging.
Taakomschrijving: zie bijlage.
 De overige teams moeten gefaciliteerd worden met een trainer uit eigen gelederen.
Gewenste doel is een gediplomeerd trainer. Hier zal door het bestuur wel een kosten
overweging gemaakt worden.
De taken van de diverse trainers zijn vastgelegd in het beleidsplan senioren.
Teamleider
Ieder team beschikt over een vaste teamleider. De taken van de teamleider zijn vastgelegd in
de bijlage.
Indien mogelijk zal de teamleider eveneens zorgen voor een vaste grensrechter voor het 1e
team.
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7.

Overlegstructuur

Jaarlijks wordt een jaarplanning opgesteld door de BOZ (in overleg met BTZ) waarin in elk geval
de volgende acties worden opgenomen:
 Tenminste 6x per jaar overleg van Technische Commissie Vrouwen (TCD), waarbij
periodiek de aanwezigheid van ten minste 1 vertegenwoordiger namens de
Technische Commissie Jeugd (TCJ) of HJO gewenst is;
 Tenminste 6x per jaar een periodiek Trainersoverleg;
 Tenminste 3x per jaar leidersvergadering Vrouwenteams
 Tenminste 2x per jaar een overleg met de speelstersraden van de vrouwenteams
 1x per jaar een gesprek met de 1e jaars vrouwensenioren (november);
 1x per jaar een gesprek met de 2e jaars MO 17/MO 19 junioren (november);
 Technische staf selectie waken continue over de samenstelling, en voeren vroegtijdig
(maart) gesprekken met speelsters m.b.t. het volgend seizoen. Zij rapporteren in het
overleg met de BTZ en BOZ. Een eventuele uitschrijving is pas definitief wanneer de
speler zich per mail afmeldt bij de ledenadministratie. Een afmelding moet uiterlijk
31 mei binnen zijn.
 Van alle georganiseerde overleggen worden, ter bevordering van een goede
communicatie, gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd.
 Via o.a. de website, Twitter en Facebookpagina kan iedereen kennis nemen van alle
belangrijke weetjes over de vereniging in het algemeen en over het vrouwenvoetbal
in het bijzonder.
 Het kader beschikt digitaal over alle relevante adresgegevens van kader en
speelsters.
 Onderlinge meningsverschillen tussen speelsters worden met de trainer en leider
uitgesproken.
 Meningsverschillen tussen speelsters en leider of trainer, of tussen trainer en leider,
welke ten koste gaan van het functioneren van de technische staf en/of de selectie,
worden in de TCD besproken.
 Meningsverschillen tussen trainer en TCD welke ten koste gaan van het functioneren
van deze partijen of van de vereniging, worden met het BTZ bestuur besproken.
 In het geval partijen er onderling niet uitkomen beslist het Bestuur.
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BIJLAGE
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1

Taakomschrijving Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken
 Is verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid binnen de vereniging.
 Is lid van het Bestuur en dus medeverantwoordelijk voor algemene zaken binnen de
vereniging.
 Geeft sturing aan de technische commissies (jeugd, vrouwen, mannen).
 Adviseert de overige bestuursleden op het gebied van voetbaltechnische
onderwerpen.
 Draagt zorg voor een optimale afstemming tussen jeugd en senioren waarbij het
optimaal presteren van de selectieteams en het bevorderen van het spelplezier van
alle teams centraal staan.
 Draagt zorg voor het opstellen en actueel houden van de beleidsplannen en is
verantwoordelijk voor de uitvoering.
 Bewaakt de continuïteit van de technische overleggen door de TC’s.
 Is eindverantwoordelijk voor de werving, beoordeling, begeleiding en aanstelling van
(selectie) trainers.
 Bevordert en coördineert de deelname aan cursussen door trainers en begeleiders.
 Levert bijdrage het trainingstijdenrooster (met BOZ en wedstrijdsecretariaat).
 Is contactpersoon vanuit het bestuur voor de selectietrainers.
 Levert inbreng voor de begroting op m.b.t. trainerslasten en trainingsmaterialen.
 Signaleert problemen op technisch gebied en draagt oplossingen aan.
 Stelt in overleg met de technische commissies een jaarplanning samen op het gebied
van technische zaken.
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2.

Bestuurslid Voetbalorganisatorische Zaken
 Is verantwoordelijk voor het voetbalorganisatorisch beleid binnen de vereniging.
 Is lid van het Bestuur en dus medeverantwoordelijk voor algemene zaken binnen de
vereniging.
 Is voorzitter van de Seniorencommissie en Vrouwencommissie.
 Adviseert de overige bestuursleden op het gebied van voetbalorganisatorische
onderwerpen.
 Draagt zorg voor een optimale afstemming van de senioren waarbij het bevorderen
van het spelplezier van alle teams centraal staan.
 Draagt zorg voor het opstellen en actueel houden van de beleidsplannen en is medeverantwoordelijk voor de uitvoering.
 Bewaakt de continuïteit van de commissies.
 Is eindverantwoordelijk voor de werving, beoordeling, begeleiding en aanstelling van
(niet-selectie) trainers en de leiders van de teams.
 Bevordert en coördineert de deelname aan cursussen door trainers en begeleiders;
 Is contactpersoon voor de niet-selectietrainers.
 Maakt met het wedstrijdsecretariaat (en in overleg met de BTZ) het
trainingstijdenrooster en zorgt voor een goede communicatie daarvan.
 Stelt in overleg met het bestuurslid Financiën een begroting op m.b.t. trainerslasten
en trainingsmaterialen.
 Signaleert problemen op organisatorisch gebied en draagt oplossingen aan.
 Stelt in overleg met de commissies van de senioren (heren en vrouwen) een
jaarplanning samen op het gebied van voetbalorganisatorische zaken.
 Organiseert jaarlijks een evaluatiegesprek met 1e jaars vrouwensenioren, en 2e
MO17/MO19 junioren.
 Onderhoudt de contacten met en is aanspreekpunt voor de regiocoördinator van de
KNVB.
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3.

Technische Commissie Dames
 Adviseert het BTZ en BOZ gevraagd en ongevraagd over het opstellen, wijzigen
uitvoeren van het Vrouwenbeleidsplan.
 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het selectiebeleid en het in samenwerking
met selectietrainers samenstellen van de selectieteams.
 Geef uitvoering aan externe scouting van speelsters buiten Be Quick (samen met staf
van A-selectie). Het besluit voor het benaderen van speelsters wordt samen met BTZ
genomen.
 Voert evaluatiegesprekken met trainers en adviseert genoemde bestuursleden over
de samenstelling van de technische staf en het aangaan en verbreken van contracten
met selectietrainers.
 Onderhoudt regelmatig contact met de selectietrainers en de technische staf.
 Plegen van periodiek technisch overleg met de selectietrainers, ten minste 4x
per seizoen.
 Bepaalt in goed overleg met de wedstrijdsecretaris het samenstellen van
het (seizoen) trainingsschema.
 Bezoeken van trainingen en wedstrijden selectieteams.
 Is klankbord voor leiders en trainers op voetbaltechnisch gebied.
De Technische Commissie Dames bestaat uit een voorzitter en minimaal twee leden. De
commissie wordt bijgestaan door de BTZ en de BOZ. Een lid van de TCJ neemt
regelmatig deel aan de vergaderingen voor een goede afstemming van taken en borging
van afspraken.
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4.

Taakomschrijving Teamleider

Als Teamleider ben je manager van het team. De Teamleider is de contactpersoon tussen de
speelsters, de trainer en Be Quick. Tevens begeleidt de Teamleider het team rond
wedstrijddagen en toernooien.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:
 Regelt vervoer uitwedstrijden.
 Bewaakt naleving afgesproken gedragsregels.
 Informeert speelsters, trainers, grensrechter en verzorger over activiteiten.
 Regelt vroegtijdig oefenwedstrijden in de voorbereiding, tijdens het seizoen,
winterstop en uitloop van het seizoen.
 Regelt vroegtijdig een accommodatie bij afgelasting van de trainingen.
 Draagt zorg voor de ter beschikking gestelde kleding.
 Draagt zorg voor de wedstrijdmaterialen.
 Zorgt voor de tijdige aanwezigheid van de juiste speelsterspassen.
 Vult voorafgaand aan de wedstrijd het wedstrijdformulier in.
 Is na afloop wedstrijd aanwezig bij invullen wedstrijdformulier door scheidsrechter en
verzorgt consumpties aan leiding tegenpartij en de scheidsrechter.
 Woont waar nodig de wedstrijdbespreking bij of doet dit zelf.
 Ontvangt bij thuiswedstrijden de tegenpartij en wijst hen de kleedkamer en het
speelveld.
 Regelt dat beide teams drinken krijgen in de rust;
 Bewaakt en draagt bij aan een positieve teamgeest/teamspirit.
 Houdt oog voor eventuele (sociale) problemen bij individuele speelsters (ziek,
thuissituatie, afzondering van de groep, agressief gedrag enz.).
 Coachen van het team (overige senioren) op wedstrijddagen indien geen trainer
aanwezig.
 Is zoveel als mogelijk aanwezig tijdens de trainingen.
 Is klankbord voor speelsters en technische staf.
 Onderhoudt contact met voorzitter seniorencommissie en wedstrijdsecretaris.
 Zorgt voor de waardevolle spullen van de speelsters tijdens de wedstrijden.
 Draagt zorg voor een scheidsrechter indien niet aangewezen.
 Organiseert lief- en leedattenties in overleg met de aanvoerder.
 Neemt deel aan vergaderingen van Seniorencommissie.
 Houdt zich aan de kaders en afspraken van dit vrouwenbeleidsplan.
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4.

Taakomschrijving Trainer A-selectie (Vrouwen 1)
 Draagt zorg voor de samenstelling van de A-selectie en is bevoegd na overleg met de
TCD, mutaties door te voeren.
 Verzorgt de trainingen van de A-selectie en coacht het 1e elftal tijdens wedstrijden.
 Geeft leiding aan de staf van het 1e elftal.
 Verzorgt bij voorkeur ook de trainingen voor de B-selectie (2e team) Voor eventuele
begeleiding van de keeper zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de
beschikbare keeperstrainers binnen de vereniging.
 De trainer van het 1e team beschikt minimaal over het diploma TC3 en bij voorkeur
TC2.
 Houdt functioneringsgesprekken met de speelsters van de A-selectie.
 Onderhoudt intensief contact met de TCD over de ontwikkeling van speelsters,
speelwijze, oefenstof en de scouting.
 Handelt volgens de afspraken gemaakt bij de aanstelling als trainer.
 Werkt mee aan de kadervorming binnen de jeugdafdeling.
 Onderhoudt regelmatig contact met de jeugdtrainer MO17/MO19 en HJO
 Werkt binnen de afspraken van het Vrouwenbeleidsplan.
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5

Taakomschrijving assistent-trainer A-selectie
 De trainer van de A-selectie bepaalt de inhoud van de functie rekening houdende met
de taakomschrijvingen van de in dit plan genoemde trainers.
 Werkt binnen de afspraken van het vrouwenbeleidsplan.
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