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Taak spelers/speelsters:
De speler/speelster zorgt er samen met zijn medespelers/-speelsters voor dat er met veel
sportplezier getraind en gespeeld wordt.

Wat mag je van spelende leden verwachten?
De speler is zoveel mogelijk bij trainingen en (oefen)wedstrijden van het betreffende
team aanwezig. - Afmelding met geldige reden bij de trainer/coach;
Spelers spreken elkaar aan op het (onnodig) afmelden;
Het aanvaarden van een indeling in een team (vastgesteld door de technische
commissie.);
De speler voert teamtaken1 uit, zoals het tellen of fluiten van wedstrijden;
De speler zet zich actief in voor de club door het uitvoeren van een individuele
verenigingstaak. Denk hierbij aan het trainen/coachen van een ander team of het actief
deelnemen aan een commissie;
De speler helpt indien nodig andere teams uit bij onvoldoende spelers;
De speler levert een actieve bijdrage aan het in stand houden en versterken van vv
Tupos. Denk hierbij aan het meehelpen bij activiteiten of acties;
De speler is op de hoogte van en houdt zich aan de huis- en gedragsregels vvTupos 07-052015.

Waar heeft een spelend lid recht op?
Ieder team heeft recht op een eigen trainer;
Ieder team heeft recht op een eigen trainingsveld; 2
Ieder team heeft recht op een eigen coach;
Wanneer er niet voldoende zaaluren beschikbaar zijn of wanneer er onvoldoende
trainers/coaches beschikbaar zijn, is vv Tupos gedwongen om van bovenstaande punten af
te wijken. Indien blijkt dat een zaal onderbezet is, vanwege het structureel niet
compleet zijn van een team, kan vv Tupos tevens van bovenstaande regel afwijken.

1

Taken die ieder team als wederdienst naar een ander team uitvoert, bijv tellen, fluiten,
zaalwacht, etc. Een taak die een ander team ook bij jouw team (wedstrijd) uitvoert.
2

I.v.m. de zaalkosten wordt hierbij uitgegaan van een bezettingsgraad van 80%. De trainer
houdt de aanwezigheid van de spelers wekelijks bij. Wanneer blijkt dat bij verschillende
trainingen minder dan 80% van de spelers aanwezig is, meldt de trainer dit bij de TC. In
overleg wordt er dan naar een passende oplossing gezocht. Mogelijke oplossingen zijn: Spelers die wel aanwezig zijn gaan meetrainen met een ander team. De eigen zaal wordt
opgezegd. - Spelers van andere teams krijgen de mogelijkheid om een keer extra te trainen
en trainen mee met het team met de te lage bezetting.
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TEAM taak
De teamtaak is een taak die ieder team als wederdienst naar een ander team uitvoert,
bijvoorbeeld tellen, fluiten, zaalwacht, etc. Een taak die een ander team ook bij jouw team
(wedstrijd) uitvoert.

Vervanging
Als team help je dus uit bij een ander team. Indien jouw team niet in de gelegenheid is om
de bij jouw team behorende teamtaak uit te voeren is jouw team verantwoordelijk voor de
juiste vervanging. Indien jouw team vervanging regelt dient jouw team dit tijdig doch
mimimaal één week van te voren kenbaar te maken bij het team waar de teamtaak moet
worden uitgevoerd.
Het team waarvoor jouw team de teamtaak uitvoert gaat er vanuit dat jouw team deze taak
uitvoert. Ga hier dus goed mee om! Want jij verwacht ook dat er bij jouw team wordt geteld
en gefloten.

Coördinatie
Om de vervanging goed te laten verlopen kan binnen jouw team een coördinator worden
aangewezen die als contactpersoon functioneert.

Zaterdag competitie
Team
MB2
MB1
MC2

Tijd
12.30
12.30
12.30

Scheidsrechter

Tellers
DR2
JB1
D4

H2
D1
D4

MC1
JB1
D4

14.30
14.30
14.30

H3
H1
Verenigingsscheidsrechter

MB1
DR3
D3

H1
D1
D3

16.30
16.30
16.30

Regio scheidsrechter
Regio scheidsrechter
Verenigingsscheidsrechter

D2
H2
H3

D2
H2
H3

18.30
18.30
18.30

Verenigingsscheidsrechter
Verenigingsscheidsrechter
Verenigingsscheidsrechter

H1
D1
HR1

Zondag competitie
Team

Tijd

Scheidsrechter

Tellers

CMV

13.00-

Zaalwacht D3
Scheidsrechter D2

MB2 +MC1+MC2
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Heren Recreanten
Team

Tijd

Scheidsrechter

Tellers

HR1

10:00

Eigen scheidsrechter

Eigen tellers

Team

Tijd

Scheidsrechter

Tellers

DR2
DR3

19:30
19:30

Eigen scheidsrechter
Eigen scheidsrechter

Eigen tellers
Eigen tellers

Dames Recreanten

Taak hoofdtrainer:
De trainer heeft de taak om een veilig sportklimaat te creëren, waarin de speler zich zo
optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Om een speler tot ontwikkeling te laten komen, oftewel
tot PRESTATIE te laten komen, zijn PLEZIER, ZELFVERTROUWEN en MOTIVATIE
voorwaardelijk. Om tot prestatie te komen is het belangrijk dat een trainer zich ontwikkelt.
Niemand is uitgeleerd en is perfect. Net zoals een speler die zich ontwikkelt, ontwikkelt een
trainer zich ook.

Wat mag je van de trainer verwachten?
Traint het team minimaal 1x per week conform technisch beleidsplan; 3
Voert het technisch beleid van de Technische Commissie uit;
Zorgt bij afwezigheid voor een vervanger;
Eerste contactpersoon voor spelers, ouders/verzorgers en de Technische Commissie;
De trainer houdt de aanwezigheid van de spelers wekelijks bij;
Coacht eventueel de wedstrijden. Wanneer de trainer niet de wedstrijden coacht, heeft
hij/zij in ieder geval maandelijks contact met de coach en adviseert de coach over de
teamopstelling;
Brengt de Technische Commissie op de hoogte van talentvolle spelers en adviseert
hierdoor mee in doorstroming van talentvolle spelers;
De trainer vraagt en overlegt - volgens het Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving
vvTupos 07-05-2015 - op verzoek van vvTupos een VOG-verklaring aan;
De trainer ziet toe op het naleven van de Huis- en gedragsregels vvTupos 07-05-2015
waarin afspraken over aan en afwezigheid, gebruik materialen, schoonhouden van de zaal
en kleedlokalen, etc. benoemd staan;
Heeft de eindverantwoordelijkheid tijdens de training voor het team.

Taak assistent-trainer:
De assistent-trainer assisteert de hoofdtrainer bij bovenstaande taken. De assistenttrainer heeft nooit de eindverantwoordelijkheid.

3

Indien onbekend, vraagt de trainer dit op bij de Technische Commissie.
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Taak coach:
Net zoals bij een trainer zijn ook bij een coach en assistent-trainer de eerder genoemde
voorwaarden om tot prestatie te komen belangrijk en essentieel: Zonder PLEZIER, MOTIVATIE
en ZELFVERTROUWEN zal een speler zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en tot PRESTATIE
kunnen komen. vvTupos vindt de eigenschappen die belangrijk zijn voor een trainer ook
belangrijk voor een assistent-trainer en coach.

Wat mag je van de coach verwachten?
Begeleidt het team bij wedstrijden;
Zorgt bij afwezigheid voor een vervanger;
Zorgt voor voldoende spelers bij aanvang van een wedstrijd. Indien er spelers uit een
ander team geleend moeten worden gebeurt dit altijd in overleg met de Technische
Commissie en de coach van het uitlenende team. Stemt met de ledenadministratie af of
betreffende speler gerechtigd is om uit te helpen;
Maakt de teamopstelling i.o.m. de trainer;
Heeft in ieder geval maandelijks contact met de (hoofd)trainer;
Coacht (inclusief wisselbeleid) volgens de richtlijnen van het beleid, opgesteld door de
technische commissie. Concreet betekent dit dat in het algemeen speelplezier voorop
gaat. Een coach draagt er zorgt voor dat alle spelers/speelsters voldoende aan het spelen
komen. (Een richtlijn van gemiddeld minimaal 2 sets per wedstrijd is hierin reëel.);
De Coach vraagt en overlegt - volgens het Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving
vvTupos 07-05-2015 - op verzoek van vvTupos een VOG-verklaring aan;
De coach ziet toe op het naleven van de Huis- en gedragsregels vvTupos 07-05-2015
waarin afspraken over aan en afwezigheid, gebruik materialen, schoonhouden van de zaal
en kleedlokalen, etc. benoemd staan;
Heeft de eindverantwoordelijkheid tijdens de training voor het team.

Voor teams in de prestatielijn gelden andere richtlijnen;
Voert de uitslag in op de Nevobo-site bij thuiswedstrijden en Zorgt voor het tijding
inleveren van het wedstrijdformulier in de clubbrievenbus;
Brengt de Technische commissie op de hoogte van talentvolle spelers en adviseert
hierdoor mee in doorstroming van talentvolle spelers;
Geeft desgevraagd uitleg over keuzes aan spelers/het team;

Aanvullende verwachtingen van teams in de prestatielijn
Van teams in de prestatielijn wordt, naast de taakbeschrijvingen en verwachtingen eerder
in dit document, extra zaken verwacht. Deze verwachtingen staan in dit hoofdstuk
beschreven.

Aanvullende verwachtingen spelers van Dames 1 / 2 en Heren 1 / 2:
Motivatie en betrokkenheid bij vvTupos en andere (jeugd)teams zijn hoog;
De speler is in principe bij alle trainingen en (oefen)wedstrijden van het betreffende
team aanwezig;

Bijlage 4: Verwachtingen kader en spelend lid

Pagina 6

Datum
September 2016
Auteurs
Technische Commissie vvTupos
Versie
Concept 0.1

Afmelding alleen bij uitzondering en met geldige reden bij de trainer/coach;
Het, in onderling overleg, meedoen aan trainingen en/of wedstrijden van hogere teams,
indien gevraagd door de technische commissie;
De speler/speelster gaat er mee akkoord dat naast het speelplezier, het behalen van een
zo hoog mogelijk resultaat centraal staat bij Dames 1 / 2 en Heren 1 / 2. De
speler/speelster accepteert het wisselbeleid wat de coach (in overleg met de trainer en
technische commissie) hiervoor hanteert. Concreet betekent dit dat er geen richtlijnen
zijn voor het minimum aantal speelminuten.

Aanvullende verwachtingen spelers van jeugd-prestatieteams:
Motivatie en betrokkenheid zijn hoog;
De speler is in principe bij alle trainingen en (oefen)wedstrijden van het betreffende
team aanwezig;
Afmelding alleen bij uitzondering en met geldige reden bij de trainer/coach;
Het, in onderling overleg, meedoen aan trainingen en/of wedstrijden van hogere teams,
indien gevraagd door de technische commissie.

Aanvullende verwachtingen hoofdtrainers van Dames1 / 2, Heren 1 / 2 en
jeugd-prestatieteams.
Traint het team 2x per week;
Wanneer er niet voldoende zaaluren beschikbaar zijn of wanneer er onvoldoende
trainers/coaches beschikbaar zijn, is vv Tupos gedwongen om van bovenstaande punten af
te wijken. Indien blijkt dat een zaal onderbezet is, vanwege het structureel niet
compleet zijn van een team, kan vv Tupos tevens van bovenstaande regel afwijken;
Trainer van Heren 1 houdt nauw contact met de trainer van Heren 2 (en andersom.)
Ditzelfde geldt voor de trainers van Dames 1 / 2;
Informeert bij trainers/coaches van de C- en B-teams naar talentvolle spelers. Betrekt
eventueel en altijd in overleg met de technische commissie deze spelers bij de
trainingen/wedstrijden.

Aanvullende verwachtingen coach van Dames1 / 2 en Heren 1 / 2.
Naast het speelplezier staat het behalen van een zo hoog mogelijk resultaat centraal bij
Dames 1 / 2 en Heren 1 / 2. De coach stemt zijn wisselbeleid (in overleg met de trainer
en technische commissie) hierop af. Concreet betekent dit dat er geen richtlijnen zijn
voor het minimum aantal speelminuten.

Taak ouders/verzorger:
Ouders/verzorgers gaan akkoord met en accepteren bovenstaande aanvullende verwachtingen.
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