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Westervoort en Duiven, juni 2018 (concept) 



1)  Visie Technische Commissie >> LIVO : 
 
Alle sporttechnische mogelijkheden en middelen beschikbaar stellen voor de leden 
van LIVO, zowel recreatief en competitief, zodat deze in staat zijn om op een 
plezierige wijze volleybal te kunnen beleven. Hierbij houdt de TC rekening met de 
continuïteit van de club en streeft ze ernaar dat alle leden met plezier, op hun eigen 
niveau kunnen spelen.  

a) Doelstellingen en beleidspunten 
De Visie vertaald zich in de volgende doelstellingen/beleidspunten 

I. De TC is verantwoordelijk het sporttechnische beleid dat jaarlijks afgestemd 
wordt op de actualiteit van de vereniging. Deze afstemming vindt plaats op 
het gebied van prestatieniveaus van de teams, ontwikkelingen in het 
ledenaantal en algemene verenigingsdoelstellingen.  

II. De TC heeft als uitgangspositie dat spelers/speelsters verschillende 
prestatieniveaus en behoeften hebben.  

III. Het TC beleid richt zich op het behouden van “speelplezier” voor alle leden 
van de vereniging.  

IV. De TC erkent een Breedtesportvereniging te zijn. Bij het maken van 
teamindelingen en spelerskeuzes wordt vanuit dit oogpunt gemeten. 

V. De TC is er verantwoordelijk voor dat de competitieteams hun wedstrijden 
kunnen spelen binnen de beschikbare mogelijkheden en conform de 
richtlijnen van de Nevobo. 

VI. Dit uitgangspunt dient herkenbaar en toetsbaar te zijn door 
spelers/speelsters in te delen in een team waar hun behoeften en 
mogelijkheden het best tot hun recht komen. Voor de één zal dat een meer 
prestatiegericht team zijn en voor de ander een team waarbij spelplezier 
voorop staat.  

VII. Voor de competitieteams worden trainingsmiddelen en -mogelijkheden 
beschikbaar gesteld in overeenstemming met het niveau. 

VIII. De TC streeft erna alle trainers van LIVO te begeleiden d.m.v. trainers clinics 
en trainersbijeenkomsten. Extra aandacht wordt besteed aan het begeleiden 
van jeugdtrainers d.m.v. van de Jeugdtrainer begeleider.  

IX. LIVO evalueert halverwege de competitie met alle trainers de voortgang 
X. De TC houdt medio februari de "Coaches- en Trainers bijeenkomst". Op deze 

bijeenkomst zijn alle trainers en coaches van de seniorenteams aanwezig en 
krijgen zij de mogelijkheid om mee te denken over o.a. de teamindelingen en 
doelstellingen van het nieuwe seizoen.  

XI. De TC legt de verantwoordelijkheid van de zaaldienst neer bij de competitie 
spelende teams volgens de structuur die is opgesteld in het zaaldienst 
plan(LIVO) 

XII. De TC behoud een controlerende rol gedurende het seizoen en is 
aanspreekpunt van de teams. 

 
 



2) Technisch Beleidsplan 
Bij het opstellen van het technisch beleidsplan wordt gebruik gemaakt van het TC-
stappenplan. Dit plan bevat de vaste activiteiten en taken van de TC die jaarlijks 
terugkeren. 
 
Het technisch beleidsplan omvat de volgende hoofdpunten: 

1) Teamindelingen 
2) Talentontwikkeling 
3) Trainers en Coaches 
4) Trainingsplannen 
5) Facilitaire middelen 
6) Additionele activiteiten 

 

a) Teamindelingen 
• Het technisch beleidsplan richt zich op het inrichten van teamindeling naar 

gelang prestatieniveau, spelplezier en talentontwikkeling. Hierbij wordt 
begonnen bij het indelen van de prestatieteams. Voor het indelen van 
prestatieteams kan gebruikt worden gemaakt van de optie om 
selectietrainingen te houden. De selectietrainingen worden in overleg met TC 
en trainer voor een van ter voren vastgestelde periode gehouden met een 
duidelijke doelstellingen en een openingsgesprek met TC en trainers 
voorafgaand aan de eerste training.  

• De volgende actuele situatie wordt meegenomen in teamindelingen: 
o Het behaalde resultaat van het afgelopen seizoen 
o De kwaliteit en het aanbod van spelers van het aankomende seizoen 
o Eventuele resultaten van de selectietrainingen 
o Prestatie van prestatieteams op basis van 2e helft van het seizoen in 

combinatie met hoger geplaatste teams: mogelijkheid tot wisselen 
van competitieklasse 

o Beschikbaarheid van trainers/coaches 
o Beschikbaarheid van trainingsuren op basis van zaalroosterverdeling 

van de Gemeente Duiven en Sportsplanet de Pals, Westervoort. 
o De natuurlijke aard van een competitieteam: "vriendenteam, x-aantal 

jaren bij elkaar enz." 
• De jongste jeugd (pupillen niveau 1 t/m 6) wordt primair ingedeeld op basis 

van spelvreugde en sporttechnische ontwikkeling van de jeugdspeler. De 
niveau-leeftijdsindeling van de Nevobo wordt zoveel mogelijk toegepast 
maar hiervan kan afgeweken worden in het belang van de speler (vb. 
"vriendjes met....) 

• Rekening houdend met de verschillende ontwikkelingsniveaus van de 
jeugdleden zal de TC de jeugdleden regelmatig de mogelijkheid bieden om 
zich te bekwamen en ontwikkelen door hen onder meer mee te laten trainen 
en eventueel in te laten vallen in andere, hogere teams. Dit vindt plaats na 
overleg met trainer/coach van het jeugdteam en de trainer/coach van het 
hogere team.  



• Alle prestatieteams krijgen de eerste mogelijkheid om 2 x per week te 
trainen, o.v.v. het rooster van de Gemeente Duiven en Sportsplanet de Pals, 
Westervoort.  

• Bij indeling van teams wordt ook de continuïteit van de vereniging 
meegenomen, dit is een pijler onder de start van LIVO en is ook een 
aandachtspunt van de TC. 
 

 
b) Talentontwikkeling: 
• Talenten van LIVO krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de 

Regiotrainingen bij de Achterhoekse Volleybal Academie. De Technische 
Commissie is verantwoordelijk voor het selecteren van deze jeugdspelers en 
stelt de ouders hiervan op de hoogte.  

• De TC stelt voor jeugd extra techniektrainingen beschikbaar in de vorm van 
clinics en/of begeleiding tijdens de reguliere trainingen. Dit word uitgevoerd 
door de Jeugdtrainer begeleider. 

• De TC streeft erna om talent zo hoog mogelijk te laten spelen in zowel de 
senioren als jeugdcompetitie, rekening houdend met: de continuïteit van het 
prestatieteam op een bepaald niveau op de lange termijn; de persoonlijke 
doelstellingen van verschillende spelers binnen de prestatieteams.  

• Ook talenten waarvan wordt verwacht dat ze snel vertrekken i.v.m. studie, 
krijgen een eerlijke kans in het prestatieteam. LIVO levert met trots goed 
opgeleide volleyballers af en gunt alle spelers een optimaal sportklimaat.  
Uiteindelijk zal dit hopelijk ook leiden tot terugkeer bij LIVO in de toekomst. 

 

c) Trainers en coaches 
• Minimaal de trainers van de prestatieteams beschikken over de juiste 

certificering of krijgen de mogelijkheid geboden deze te behalen. 
• Alle trainers en coaches van LIVO beschikken over een Verklaring omtrent 

Gedrag (VOG). 
• Zoveel mogelijk zullen voor alle teams goed opgeleide/ervaren en 

vakbekwame trainers/coaches beschikbaar worden gesteld.  
• Enthousiasme, kwaliteit, eerlijkheid en communicatie zijn belangrijke 

aspecten in een trainer. 
• Alle trainers van LIVO worden begeleid. Zij krijgen trainers clinics 

aangeboden, hebben overleg in de trainersbijeenkomst (medio februari) Na 
elke competitiehelft vindt een evaluatie plaats met de individuele 
trainers/coaches waarbij in elk geval de volgende zaken besproken worden: 

o doelstellingen 
o continuering taak / contract 
o wijzigingen in teamindelingen  

• Gebruikmaken van de aanwezige kennis en ervaring binnen de vereniging 
door inzetten van spelers/speelsters uit de senioren topteams als 
trainers/coaches of het geven van clinics. 

 



d) Trainingsplannen 
• Talentvolle jeugd traint mee bij hogere groepen(medio dec/jan), of zo nodig 

eerder, en voor de jeugd worden extra trainingen georganiseerd. (i.o.m. 
TC/trainers/coaches). 

• Talentvolle jeugd wordt, in overleg met de ouders, opgegeven voor de regio 
trainingen bij de Achterhoekse Volleybal Academie in Doetinchem op de 
zondagochtend.  

• Bij niveau 1 t/m 6 wordt al begonnen met het trainen op techniek, zonder de 
spelvreugde uit het oog te verliezen.  

• Bij de C-A jeugd wordt naast het trainen op techniek ook begonnen met 
spelsystemen en op vaste posities.  

• Naast de teamtraining voor de jeugd, wordt een technische training opgezet 
waarbij ook aandacht wordt geschonken aan specialisatie.  

• Van de spelers/speelsters in de selectieteams zal een aantal zaken verwacht 
worden, die het team, samen met de trainers, als doel moeten hebben om 
uiteindelijk op een zo hoog mogelijk niveau te eindigen: 

o het nakomen van trainingsverplichtingen 
o beschikbaar zijn als invaller / reservespeler /-ster bij hogere teams 

e) Facilitaire middelen 
• De TC is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van goed materiaal 

aan de team zoals ballen. De TC stelt vier wedstrijdballen beschikbaar alleen 
te gebruiken tijdens wedstrijden. De TC streeft erna het materiaal in 
eigendom van de gemeente Duiven en Sportsplanet de Pals Westervoort in 
zo goed mogelijke staat te houden (palen, netten, antennes). De TC doet 
jaarlijks een beroep aan de leden van de club om op een verantwoordelijke 
wijze om te gaan met het materiaal. 

 

f) Additionele activiteiten TC 
• Opgave van een jeugdteam tijdens de Nationale Open Jeugd 

Kampioenschappen, in overleg met wedstrijd secretariaat. 
• Opgave seniorenteams Bekerwedstrijden ( per seizoen bekijken) 
• Participatie in wervingsactiviteiten voor nieuwe leden (in het bijzonder jeugd) 

door het benaderen van o.a. basisscholen en de middelbare school in 
Duiven/ Westervoort en omgeving. 

  



3) Begrippen verklaring 
 

a) Prestatieteam 
Een prestatieteam van LIVO is in principe het team dat acteert op het hoogste niveau 
en/of met de meeste potentie/talent om op het hoogste niveau te acteren. Een 
prestatieteam kan vervolgens ook een opleidingsteam zijn die talenten opleidt voor 
het " eerste" prestatieteam. 

b) Breedtesportteam 
Een breedtesportteam van LIVO is een team dat niet per definitie streeft naar een 
zo hoog mogelijke eindklassering in de competitie. Steekwoorden als spelplezier 
boven winst en sociaal wisselen zijn van toepassing op een Breedtesportteam.  
 
 

 
 
 
 

c) Jeugdtrainersbegeleider 
De Begeleider jeugdtrainers van LIVO, zijn verantwoordelijk voor het "trainen van de 
trainers". Onder zijn of haar leiding tracht de TC een eenduidige wijze van training 
geven aan te leren. De selectie van teams om te begeleiden loopt van pupillen tot 
aan A-jeugd. De focus op het op de juiste wijze aanleren van een goede techniek is 
hierbij het belangrijkste speerpunt 
 
  

Verschil Prestatieteam vs. Breedtesportteam 
Prestatieteam Breedtesportteam 

• Speelt voor de winst en een zo hoog 
mogelijke eindklassering waarbij 
spelplezier ook van belang blijft. 

• Speelt voor de winst maar houd 
rekening met optimaal spelplezier 
voor alle spelers en doet aan 
sociaal wisselen 

• Eist optimale aanwezigheid en inzet 
van de spelers 

• Biedt meer ruimte voor het missen 
van een training 

• Eist extra inzet bij de kaderfuncties 
indien van toepassing (vlaggen of 
regioscheidsrechter) 

• Draait mee in de reguliere 
zaaldienst van LIVO 

• Traint minimaal twee keer per week 
rekening houdend met beschikbare 
zaalruimte 

• Traint één keer per week mits 
gekozen wordt voor een 
doordeweekse competitie 

• Wordt getraind door een 
gediplomeerde trainer (indien 
beschikbaar) 

• Wordt getraind door een 
vrijwilliger, bij voorkeur spelend 
voor een andere team van LIVO. 



Bijlagen: 
 

Bijlage 1: Functies Technische Commissie 
Voorzitter: 

• Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het TC beleid 
• Verantwoordelijk voor communicatie met voorzitter Algemeen Bestuur en zal 

waar nodig aanschuiven bij de bestuursvergaderingen 
• Voorbereiden en voorzitten TC vergaderingen 
• Algemene coördinatie van de TC en haar TC-leden 
• Bewaken van het (TC) beleidsplan. 
• Afhandelen/behandelen/verzamelen inkomende en uitgaande stukken 

 
Secretaris: 

• Notuleren tijdens de TC-vergaderingen 
• Bewaken actiepuntenlijst 

 
Wedstrijdsecretariaat 

• Contactpersoon NEVOBO 
• Verzorgt inschrijving van teams in de competitie 
• Het opstellen van het wedstrijdschema (planning) voor thuiswedstrijden 
• Verzorgen van de administratie, beschikbaar stellen en afhandeling van de 

wedstrijdformulieren(Digitaal, online, tellen). 
• Geeft wedstrijdwijzigingen door of wijzigt wedstrijden op aanvraag van teams 

 
Vereniging Scheidsrechter Coördinator (VSC) 

• Regelt alle scheidsrechterszaken (scheidsrechter, tellers, lijnrechters)voor 
thuiswedstrijden en regiowedstrijden (indien van toepassing) 

• Is contactpersoon voor de regio coördinator van de Nevobo en 
aanspreekpunt binnen de vereniging voor alle zaken omtrent scheidsrechters 
en zaaldienst 

• Begeleid en regelt Regioscheidsrechters en Vereniging scheidsrechters 
• Is verantwoordelijk voor het opstellen van het Zaaldienstrooster voor 

competitieteams. 
 
 
Algemeen TC-lid 

• Draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met alle TC-leden, voor het 
correct uitvoeren van het TC-beleid. 

• Is de ogen en oren van de TC op volleybalvloer 
• Is mede verantwoordelijk voor het monitoren van het materiaal 
• Voert, in overleg met de Voorzitter, gesprekken met spelers en trainers 
• Denkt en werkt mee aan het korte (lopende seizoen) en lange termijn (3 jaar) 

plan van LIVO 
• Draagt zorg voor het dagelijkse spelplezier van alle leden tijdens trainings- en 

wedstrijddagen 



 

Bijlage 2: Begeleider jeugdtrainers LIVO.   
  
Functieomschrijving: De Begeleider jeugdtrainers van LIVO, is verantwoordelijk voor 
het "trainen van de trainers". Onder zijn of haar leiding tracht de TC een eenduidige 
wijze van training geven aan te leren. De selectie van teams om te begeleiden loopt 
van pupillen tot en met de A-jeugd. De focus op het op de juiste wijze aanleren van 
een goede techniek is hierbij het belangrijkste speerpunt 
  
Houd zich bezig met: 

• Het begeleiden van jeugdtrainers bij het geven van trainingen en daarbij 
periodiek evalueren. 

• Het, in overleg met jeugdtrainers, aandragen en voorbereiden van oefenstof 
voor jeugdtrainers. Onderdeel hiervan is het geven van periodieke clinics aan 
de betreffende trainers. 

• Het, in overleg met de trainers, ondersteunen, begeleiden en voordoen van 
oefeningen tijdens de trainingen van alle jeugdteams 

• Monitoren van de (technische) prestaties en vooruitgang van de jeugdteams 
door middel van het invoeren van een speler volgsysteem dat wordt 
bijhouden door de trainers. 

• Individuele aandacht bieden aan jeugdspelers, in overleg met de betreffende 
trainer, voor extra technische aandacht 

• Fungeren als een vraagbaken voor de jeugdtrainers bij allesomvattende 
vragen betreffende volleybal, spelsystemen, coachen en begeleiden van 
spelers, etc. 

• Adviseren van de TC over jeugdspelers die in aanmerking komen voor een 
eventuele teamwissel, zij het omhoog of omlaag. Het aanspreekpunt voor de 
Begeleider jeugdtrainers is ten alle tijden de voorzitter van de TC. 

 
 
Houd zich niet bezig met: 

• Benaderen van spelers voor regiotraining of een ander team, dit blijft een 
taak voor de jeugd coördinator (voorzitter TC). 

• Fungeren als jeugd coördinator richting de ouders/voogd van jeugdspelers. 
• Overnemen van de training of taken van de jeugdtrainer  
 

  



Bijlage 3: Zaaldienstplan LIVO 
 

• Per competitie team ben je verantwoordelijk voor een ander competitie 
spelend team zoals het zaaldienstrooster aangeeft. (gemaakt door 
VSC/TC) 

• Het team plant zelf een tel/fluit schema t.a.v. team waar zij 
verantwoordelijk voor zijn. 

• Ruilen met een ander team ; graag melden bij team wat geteld / gefloten 
moet worden zodat zij weten wie er komt ! 
 

Bijlage 4: Functieomschrijving pupillen coördinator 
(Deze functie kan een duo functie zijn) 
 

• Pupillen coördinator is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de CMV 
teams .  ( niveau 1 t/m 6; dit varieert per seizoen) 

• Team indeling (op leeftijd) 
• Trainers (overleg trainers 2x per seizoen) 
• Contact ouders 
• Rijschema 
• Wedstrijd rooster mailen aan ouders 

 

Bijlage 5: Jeugdplan  
 
 
Bij aanvang seizoen plannen de jeugd coördinatoren de bijeenkomsten  met 
team/ouders/trainer(s)/coach. 
Inleiding t.a.v. seizoen waar aantal items besproken worden zoals; 
*“Wie is LIVO” 
*Contactpersonen jeugd voorstellen 
*Trainers coaches aan het woord> doelen 
*Gedragscode bespreken(Team App verantwoording (ouders inschakelen)  ) 
*VOG benoemen 
* Vraagstelling naar ouders voor vrijwilligers taken! 
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