
Nieuwe TC seizoen 2019-2020

De Technische Commissie (TC) van KCR heeft met ingang van het huidige seizoen een aantal nieuwe
leden en een andere taakverdeling dan in het verleden. De reden van deze aanpassing is dat we van
mening zijn dat we de taken en rollen van de TC zo beter kunnen verdelen en het werkzaam blijft
voor de leden van de TC.

Er is een kernteam dit zich met name bezig houd met allerlei beleidszaken rondom technische zaken.
Op veel gebieden is er al beleid, maar behoeft het de komende tijd aanpassingen. Daarnaast zal dit
team ook op verschillende zaken beleid maken. Dat doen zij uiteraard niet alleen, dat zal in nauwe
samenwerking zijn met het bestuur en de verschillende coördinatoren, deze rol leggen we
onderstaand uit.

Naast het kernteam bestaat de TC uit verschillende coördinatoren per leeftijdsgroep. Deze
coördinatoren ondersteunen de trainers en coaches gedurende het seizoen. Ze zijn voor deze groep
het eerste aanspreekpunt. Verder dragen zij samen met het kernteam zorg voor alle zaken die te
maken hebben met korfbal. Dus onder andere de trainingstijden, zaalhuur, invallers, reserves en
eventueel verzetten van wedstrijden in samenspraak met wedstrijdzaken.

Ook voor de spelers en speelsters zijn zij het aanspreekpunt, al zullen die in eerste instantie bij een
knelpunt het contact met de trainer en/of coach moeten zoeken. Komen die er dan samen niet uit
kan de coördinator een rol spelen.

We wensen jullie allemaal een sportief en leuk korfbalseizoen.
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