1.Wat doet de Technische Commissie binnen RWB?
De Technische Commissie (TC) zorgt ervoor dat alle leden van RWB kunnen trainen en/of spelen op zijn of haar
niveau en onder de meest optimale omstandigheden. Om dit te kunnen verwezenlijken houdt zij voortdurend
contact met de leden, vrijwilligers, diverse andere commissies en met het (dagelijks)bestuur ( DB) van RWB.
Verder zorgt de TC voor een capabel technisch kader, organisatie van scouting, indeling van de elftallen, etc.
2.Taken commissie TC.
De TC commissie heeft als taak:
• Bewaken technisch beleidsplan RWB en controle op de juiste uitvoering hiervan.
• Op de hoogte blijven van het functioneren van de trainers/leiders.
• Voorstellen doen met betrekking tot aanstelling en ontslag van trainers aan het DB.
• Voorstellen doen met betrekking tot het voetbaltechnische beleid en richtlijnen betrekking hebbende op
verplichtingen voor prestatieteams geselecteerde spelers, naar het DB.
• Het ontwikkelen en uitvoeren van een (intern) scoutingsysteem- en spelersvolgsysteem.
3.Leden Technische Commissie
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4. Voor welke zaken/vragen kan men bij de Technische Commissie terecht?
De TC staat open voor allerlei vragen op voetbaltechnisch gebied.
Voor de senioren geldt dat iedereen die wat voor vraag dan ook op voetbal(technisch) gebied heeft, de TC mag
aanspreken. Ben je het bijvoorbeeld niet eens met de indeling of training of heb je het gevoel dat je met een
probleem niet bij je trainer of leider terecht kan, kun je ons altijd benaderen.
Komt de TC er niet uit dan zorgen wij in ieder geval dat de vraag bij de juiste persoon of commissie terecht
komt. Vragen en/of opmerkingen alleen gemaakt ‘aan de bar’ worden niet in behandeling genomen.
Bij de jeugdafdeling geldt dat men altijd de trainer/leider moet aanspreken, indien de trainer geen oplossing
voorhanden heeft gaat deze vervolgens naar zijn jeugdcoördinator en als deze geen oplossing heeft dan
schakelt de coördinator de TC in die de beslissing/oplossing zsm zal terugkoppelen naar spelers/ouders,
trainer/leider en coördinator.
5. Hoe kunnen RWB leden in contact komen met de Technische Commissie?
De leden van de technische commissie zijn telefonisch te bereiken (telefoonnummers staan op de website en in
het clubblad) of gewoon door een van de leden direct aan de jas te trekken. Er is namelijk vrijwel altijd iemand
van de TC aanwezig op het sportpark.
6. Wat moeten de RWB leden zeker weten van de TC?
Wat de leden van RWB zeker moet weten van de Technische Commissie is dat wij ons vrijwillig inzetten om het
voor iedereen binnen RWB mogelijk proberen te maken om hun geliefde sport veilig maar vooral met veel
plezier uit te kunnen oefenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleidslijnen van de vereniging en
ieders capaciteiten.
7.Doelstellingen
1. Het voor iedereen mogelijk maken om het voetbalspel als wedstrijdsport op zowel prestatief als recreatief
niveau te beoefenen.
2. Iedereen, ongeacht zijn kwaliteiten, plezier te laten hebben met voetbal.
3. Het creëren van een optimale omgeving voor de ontwikkeling c.q. het gebruiken van de individuele
voetbalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn eigen niveau.
4. Het voetbaltechnische en tactische peil van de diverse elftallen te verhogen.
5. Een betere aansluiting van de diverse elftallen te bewerkstelligen; een coördinatie/communicatie na te
streven tussen de diverse trainers, leiders, spelers, ouders, coördinatoren, DB en jeugdcommissie; de
continuïteit en uniformiteit in de werkwijze c.q. de organisatie op met name het voetbaltechnisch vlak van de
vereniging te handhaven, c.q. te verbeteren.
6. Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren.
7. Het bevorderen van het gevoel van verbondenheid van alle leden van RWB.

8.De werkwijze van de commissie en haar organisatorische plaats in de vereniging.
De TC commissie vergadert tenminste 1 per maand om een aantal beleidstechnische zaken op voetbalgebied
onder de loep te nemen. Voor ontstane problemen wordt naar een passende oplossing gezocht. Het DB wordt
regelmatig geïnformeerd.
Voorstellen, visies, beslissingen en beleidswijzigingen van de commissie worden in notulen vastgelegd. En aan
het DB voorgelegd.
Hiermee staat de organisatorische plaats van de TC in de vereniging vast. Een ieder binnen de vereniging dient
derhalve van de taken en werkwijze van de TC op de hoogte te zijn.

