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Taakomschrijving Technische Commissie HTC Son 
 
De Technische Commissie bestaat uit tenminste drie leden en rapporteert aan het bestuur van HTC 

Son hockey. Het bestuur wijst hiervoor een bestuurslid aan. 

 
Voorzitter TC 

• Het voorzitten van de TC vergaderingen en het nemen van beslissingen waar discussie 
binnen de TC geen unaniem besluit oplevert 

• Het afstemmen met en communiceren van TC activiteiten naar het bestuur van HTC Son 

• Het werven en begeleiden van de andere TC leden 

• Het (laten) uitvoeren van de TC activiteiten ter ondersteuning van het beleidsplan 

• Het arbitreren bij conflicten tussen spelers, coaches, trainers en scheidsrechters 

• Het vertegenwoordigen van HTC Son naar extern technisch kader 

• Eindverantwoordelijk voor de taken van de TC  
 
Secretaris TC 

• Het verzorgen van de agenda, notulen en actiepuntenlijst van de TC vergaderingen 

• Het bijhouden, verdelen of beantwoorden van TC@htcson.nl communicatie 

• Het afstemmen van TC activiteiten naar andere commissies van HTC Son 

• Het communiceren van TC activiteiten naar de leden  

• Het bijhouden van de TC agenda op de HTC website en in de HTC App 

• Het bijhouden van het overzicht van TC activiteiten door het jaar heen 

• Het bijhouden van draaiboeken en andere relevante documenten in LISA documentenbeheer 

• Het maken van het jaarverslag van de TC voor de ALV, in overleg met de voorzitter 
 
Technisch Coördinator 

• Het maken van het trainingsschema (inclusief veldverdeling, tijden en trainers) samen met de 
Categorieleider Trainers 

• Het werven, opleiden, begeleiden en beoordelen van de trainers samen met de 
Categorieleider Trainers 

• Het inplannen en (doen) uitvoeren van de keeperstraining samen met de Categorieleider 
Trainers 

• Het vaststellen van de trainersvergoedingen samen met de Categorieleider Trainers en dit 
voorleggen aan het bestuur ter goedkeuring 

• Het opleiden van de trainers dmv het begeleiden tijdens de trainingen en het uitvoeren van 
train-de-trainer activiteiten 

• Het maken en uitvoeren van het Trainingsplan, inclusief oefenstof en didactische 

vaardigheden (Dit is een bijlage bij het beleidsplan) 

• Het aanreiken van trainingsoefeningen per categorie aan de trainers 
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Categorieleider trainers 

• Het maken van het trainingsschema (inclusief veldverdeling, tijden en trainers) samen met de 
Technisch Coördinator 

• Het werven, opleiden, begeleiden en beoordelen van de trainers samen met de Technisch 
Coördinator 

• Het inplannen en (doen) uitvoeren van de keeperstraining samen met de Technisch 
Coördinator 

• Het vaststellen van de trainersvergoedingen samen met de Technisch Coördinator en dit 
voorleggen aan het bestuur ter goedkeuring 

• Het bijhouden van de toegang van trainers tot de licht app en het materiaalhok 

• Het fungeren als aanspreekpunt voor trainers  

• Het maandelijks controleren van de gedeclareerde uren 

• Het onderhouden van contact met de penningmeester ivm de uitbetalingen   

• Het afgelasten van de trainingen (bijvoorbeeld i.v.m. weersomstandigheden) 
 

Categorieleider jeugd 

• Het communiceren naar spelers en de ouders  

• Het fungeren als aanspreekpunt voor spelers en ouders  

• Het communiceren naar coaches en teammanagers  

• Het maken van de teamindelingen  

• Het organiseren van coach- en ouderavonden  

• Het werven en begeleiden van de coaches waar nodig 
 

Categorieleider jongste jeugd 

• Het communiceren naar spelers en de ouders  

• Het fungeren als aanspreekpunt voor spelers en ouders  

• Het communiceren naar coaches en teammanagers  

• Het bijhouden, verdelen of beantwoorden van JJ@htcson.nl communicatie 

• Het maken van de teamindelingen  

• Het organiseren van coach- en ouderavonden  

• Het af en toe bekijken van de jongste jeugd trainingen 

• Het werven en begeleiden van de coaches  

• Het werven van nieuwe leden, via onder meer: 

o Contacten met ouders 

o Het organiseren van hockeytrainingen voor Sjors Sportief. Dit is een activiteit voor 

basisschoolleerlingen via de LEV groep. 

o Het actief benaderen van de basisscholen in Son en Breugel. 

 

Categorieleider senioren (18+) en veteranen (30+ en 35+) 

• Het communiceren naar spelers  

• Het fungeren als aanspreekpunt voor spelers  

• Het communiceren naar coaches, teammanagers en aanvoerders  
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• Het maken van de teamindelingen  

• Het werven en begeleiden van de coaches, teammanagers of aanvoerders  

• Het regelen van Trimhockey voor senioren 
 

 

TC activiteit 

Naast de bovengenoemde punten organiseert de TC ook jaarlijks de volgende hockeygerelateerde 

activiteit: 

• Het Afslagweekend. Alle jeugdteams spelen vriendschappelijke oefenwedstrijden tegen HC 

Geldrop in het weekend voor de herfstcompetitie start. 

 

Overige (niet-hockey) activiteiten zoals Pietentraining, JJ disco, categorie-feest en JJ dag zouden ook 

door de Activiteiten Commissie (AC) georganiseerd kunnen worden. Het Bestuur organiseert jaarlijks 

een informatieavond voor (ouders van) nieuwe leden. De TC levert hier op verzoek een bijdrage aan. 

 

 

Technische Commissie 
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