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1. INLEIDING
Het beleidsplan Technische Commissie wordt opgesteld door de Technische
Commissie (TC) van de Gaanderense Badminton Club Poona.
Dit beleidsplan is opgezet voor een periode van 4 jaren en resulteert in jaarplanningen
die telkens aan het eind van het seizoen wordt geëvalueerd. Tevens wordt dan de
jaarplanning voor het komende seizoen opgesteld.
De jaarplanning wordt verspreid onder de leden van de TC en het bestuur. Een
afschrift wordt op het mededelingen bord gehangen ter kennisneming voor de overige
leden. Eveneens staat dit beleidsplan op de website van Poona.
In de rest van dit beleidsplan worden de afzonderlijke punten beschreven.

1.1. Doelstelling beleidsplan TC
Het beleidsplan TC dient enerzijds als leidraad voor de Technische Commissie en
anderzijds ter informatie aan derden. Er wordt een overzicht gegeven van de
organisatie van de Technische Commissie en de uit te voeren activiteiten worden
beschreven en toegelicht. Daarnaast geeft het de richting aan van de te varen koers,
geeft het aan waar we over vier jaar als Technische Commissie willen staan. Het
beleidsplan moet bijdragen aan de openheid en verantwoording naar de club.
Zoals in de inleiding is aangegeven wordt het beleidsplan TC jaarlijks geëvalueerd en
geactualiseerd en aangevuld met een activiteitenkalender, een planning en een
jaarverslag. Deze stukken zullen als zodanig geen onderdeel uitmaken van dit
beleidsplan Technische Commissie.

1.2. Doelstelling TC
De doelstelling voor de Technische Commissie is het zo optimaal mogelijk begeleiden
en voorzien in de behoeften de van de leden. Het doorlopend bewaken en bevorderen
van de badmintonkwaliteiten binnen alle geledingen binnen de vereniging. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen vier groepen:
Jeugd;
Senioren;
Recreanten;
55+-groep.

Algemeen wordt het volgende nagestreefd:
ieder lid dient op zijn of haar niveau te kunnen spelen;
waarbij het sociale aspect niet verloren mag gaan!
getracht wordt een aaneensluitend niveau te creëren van competitiespelende
teams waarbij het niveauverschil tussen twee opeenvolgende teams niet te
groot mag worden.

Speerpunt is het op lange termijn behouden van jeugd, opdat zij kunnen doorstomen
naar de senioren. Dit door te voorzien, daar waar mogelijk, in hun wensen en
behoeften.
De TC vergadert op momenten dat ze het noodzakelijk vindt doch minstens twee keer
per seizoen.
In de volgende onderdelen van dit beleidsplan TC zullen de afzonderlijke onderdelen
van deze doelstelling nader worden beschreven.
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2. SAMENSTELLING EN TAKEN
De TC is een commissie die door het bestuur van de vereniging is ingesteld. In
gezamenlijk overleg wordt een bestuurs-/commissielid gekozen die in beide organen
zitting heeft en die als schakel tussen beide organen zal dienen. De overige leden van
de TC worden door de TC benoemd.
Het streven is dat de leden van de TC een representatieve afspiegeling zijn van de
vereniging.
Dat wil zeggen dat de competitie spelende teams, van laag tot hoog, vertegenwoordigd
worden in de TC. Tevens is er een afgevaardigde namens de Jeugdcommissie. En
daar waar nodig wordt er ook een afgevaardigde van de Recreanten en 55+-groep
uitgenodigd voor de vergadering, indien de agenda het verlangt.
De TC streeft ernaar om de continuïteit van haar commissie te waarborgen. Ieder lid
stelt zich voor minimaal één termijn van drie jaar beschikbaar en heeft maximaal twee
termijnen zitting in de TC.
In deze paragraaf is aangegeven welke taken en verantwoordelijkheden binnen de TC
in ruime zin worden onderscheiden. Aansluitend wordt er aangegeven welke taken er
worden uitgevoerd door de diverse taakgroepen.

2.1. Technische commissie
De samenstelling van de TC is bijgevoegd als bijlage 1.
Alle leden van de TC zijn belast met diverse uitvoerende taken in het kader van de
algemene organisatie alsmede de organisatie van specifieke onderdelen.
In de jaarplanning zal steeds worden aangegeven welke commissieleden
verantwoordelijk zijn voor welke onderdelen van de jaarplanning. Ieder seizoen moet
eind mei de jaarplanning voor het komende seizoen gereed zijn. Een afschrift hiervan
gaat naar het bestuur om te worden meegenomen in de jaarplanning van de
vereniging.

2.2. Trainer(begeleiders)
De samenstelling van trainers en begeleiders is bijgevoegd als bijlage 2.
Voor de jeugdgroep zijn trainerbegeleiders actief. Hun taken zijn:
trainen
en
assisteren
onder
verantwoordelijkheid
van
de
(hoofd/gediplomeerde)trainer;
begeleiden van de jeugdleden tijdens de trainingen;
kennis overbrengen van het badmintonspel, zowel op technische vlak als op
het vlak van de reglementen.

2.3 Taken
De taken van de Technische Commissie worden als volgt omschreven:
Algemene taken:
kwaliteitsbevordering en bewaking;
indeling groepen en doorstroming;
vertegenwoordiging Poona bij regio-overleg NBB;
inkoop shuttles.
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Specifieke taken:
Trainers:
o voordracht;
o kwaliteitsbevordering
o periodiek voortgangsoverleg.
Competitieleiding senioren:
o aanstellen competitieleider;
o toezicht competitie;
o toepassing reglementen;
o opgaven teams;
o mutaties;
o invalregeling;
o aanstellen competitiebegeleiders.
Organisatie evenementen:
o Clubkampioenschappen;
o Gongtoernooi;
o Externe toernooien (kenbaar maken, stimuleren);
o Doetinchemse mixkampioenschappen.
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3. TRAINING
De training wordt gedurende het gehele seizoen gegeven en wordt verzorgd door
gediplomeerde trainers.
De vereniging beschikt over één of meerderde gediplomeerde badmintontrainers die
belast zijn met de training. Het streven is dat voor iedere groep een gediplomeerde
trainer staat. De benoeming van deze trainer(s) is de verantwoordelijkheid van de TC
in overleg met de desbetreffende betrokken commissie.
De trainer(s) worden bijgestaan door trainerbegeleiders. De trainer zal aan de hand
van het niveau van de begeleider bepalen welke taken er aan de begeleider worden
toebedeeld.
De TC is momenteel tevreden over het verloop van de trainingen, het niveau en het
enthousiasme van de trainers. Het beleid voor de komende 4 jaar is om dit niveau van
trainers vast te houden.

3.1 Trainers voordracht
De TC draagt een door hen geschikt geachte trainer voor aan het bestuur. Het bestuur
beslist uiteindelijk over de aanstelling.
Voor de Senioren en de Jeugd streeft de TC ernaar een trainer te hebben op niveau
van tenminste TC1. Naast het spelplezier zal de nadruk liggen op het technische en
tactische aspect.
Voor de Recreanten en de 55+-groep dient de trainer minimaal het diploma BT1 te
hebben. De nadruk bij deze groepen zal liggen op het sociale aspect.
De trainer dient zich te conformeren aan het beleid van de TC.
Het opleiden van een eigen trainersgilde wordt actief ondersteund door de TC, echter
de financiële verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.

3.2. Trainingsgroepen
Trainingen Jeugd
De trainingen voor de jeugd vallen onder de verantwoordelijkheid van de
Jeugdcommissie. In overleg met de TC en de trainers kunnen jeugdleden
worden overgeheveld naar de Senioren of Recreanten.
Trainingen Senioren
We stappen af van het roulatiesysteem voor de indeling van de trainingstijden.
Ervaring leert dat de trainingsindeling ieder seizoen weer maatwerk is. Dit komt
onder andere door de groepsindeling, meetrainen van (jongere) jeugd en de
beschikbaarheid van een trainer.
Trainingen Recreanten en 55+-groep
De desbetreffende trainers overleggen met en adviseren de TC.
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3.3. Trainingsprogramma
Het trainingsprogramma is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de
trainer(s) en wordt afgestemd op de verschillende trainingsgroepen. Voor die groepen
die niet rechtstreeks door de trainer worden getraind wordt er in overeenstemming met
de betreffende trainerbegeleider een trainingsprogramma samengesteld. Het
trainingsprogramma dient afgestemd te zijn op de doelstellingen van de TC.
Trainers hebben gedurende het seizoen doorlopend contact met de TC, via een
contactpersoon van de TC.
Voor de spelers zijn er twee evaluatiemomenten. Een zogenaamd “breed overleg”
halverwege het seizoen. En aan het eind van het seizoen een teamoverleg.

3.4. Trainingsintensiteit
De TC onderzoekt, indien gewenst, de mogelijkheid voor extra trainingsuren. Dit kan zij
op eigen initiatief maar ook op aangeven van de verschillende groepen. Tot dat het
bestuur anders beslist zullen de extra trainingsuren zelf gefinancierd worden door
degene die daar gebruik van maken.

3.5. Trainingsopkomst
Om een beter inzicht te krijgen op trainingsopkomst wordt verwacht dat de leden zich
tijdig afmelden voor de training bij afwezigheid. Van de trainers wordt verwacht dat zij
dit bijhouden. De individuele trainingsopkomst kan een rol spelen bij de teamindeling.
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4. COMPETITIE
G.B.C. Poona is een gezelligheidsvereniging waarbij de individuele inspanningen
gemeten kunnen worden tijdens de diverse interne en externe competities.
Het beleid voor de komende vier jaar voor wat betreft de competitie is het minimaal
vasthouden van het huidige spelniveau, waarbij een ‘natuurlijke’ opbouw van de teams
blijft bestaan. Momenteel bestaan er geen grote niveauverschillen tussen twee
opeenvolgende teams. Dit is in onze ogen een ideale opbouw. Over vier jaar zal de
jeugd een aanzienlijk groter onderdeel uitmaken van de competitieteams. Wij streven
er naar om dit niet ten koste te laten gaan van de gezelligheid en de sfeer binnen de
teams.

4.1. Doelstelling competitie
De algemene doelstelling is dat een ieder die deel wil nemen aan een competitie de
gelegenheid moet worden geboden om deel te kunnen nemen.
Het streven is een aaneensluiting van niveau van competitie spelende teams van laag
tot hoog.
Hierbij mag het sociale aspect niet vergeten worden.
Het inpassen van jeugdleden bij de senioren zal met zorgvuldigheid gebeuren. Het
plaatsen van een jeugdlid in een seniorenteam zal niet alleen zijn op basis van
badmintonkwaliteit. Ook het sociale aspect zal hierbij een grote rol spelen.

4.2. Integratie jeugd-senioren
Jeugdbadminton is bij GBC Poona geen doel op zich maar dient als voorbereiding op
en is kweekvijver voor de wedstrijdgroep senioren.
Het streven is dan ook om op gezette tijden jeugdleden, individueel of als groep, door
te laten stromen naar de seniorencompetitie. Om deze doorstroming goed te laten
verlopen is er voor die doorstroming een handelswijze op papier gezet. Dit is
beschreven in het Jeugdbeleidsplan van de Jeugdcommissie.

4.3. Competitie senioren
De competitie van de senioren wordt voor Poona gecoördineerd door de
competitieleider (CCP). De CCP coördineert het verzetten van wedstrijden en
coördineert het plaatsen van invallers. In eerste instantie zorgt het team zelf voor
invallers.

4.4. Teamindeling
Tegen het eind van ieder seizoen wordt er een teamindeling bekend gemaakt voor het
komende seizoen.
Vooraf inventariseert de TC wie competitie wil spelen en of er specifieke wensen zijn
van individuele spelers. De TC tracht daar waar mogelijk is rekening te houden met de
individuele wensen van de mensen.
Tevens organiseert de TC een teamevaluatie.
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Criteria waarop de TC de teamindeling baseert zijn:
Primair
Individueel niveau (technisch en tactisch)
Onderlinge sociale verhoudingen
Secundair
Groei mogelijkheden spelers
Inzet op training en tijdens wedstrijden
Tactische indeling (promotie kansen/ voorkomen degradatie)
Competitie resultaten
Resultaten clubkampioenschappen
De TC stelt in overleg met de betrokken trainers op basis van bovengenoemde criteria
de teams samen.
De indeling wordt door middel van de volgende procedure vastgesteld:
1. een concept-indeling wordt voorgelegd aan de spelers;
2. spelers hebben één week om schriftelijk dan wel mondeling te reageren;
3. de TC beoordeelt, eventueel na overleg met de trainer, de reacties en past
eventueel de indeling aan;
4. de definitieve indeling wordt vervolgens bekend gemaakt (‘onherroepelijk’).

4.5. Recreanten
De trainer adviseert samen met de afgevaardigde van de recreanten de doorstroming
van jeugd naar recreanten en de doorstroming van recreanten naar de senioren aan
de TC. De TC stimuleert de integratie tussen recreanten en senioren door het
organiseren van evenementen.

4.6. 55+-groep
De TC is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een trainer voor de 55+groep.
De trainer stelt zelfstandig zijn programma samen voor zijn groep.
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5. TOERNOOIEN
De TC organiseert jaarlijks de Clubkampioenschappen, het Gongtoernooi en in
samenwerking met de andere Doetinchemse verenigingen de Doetinchemse Mixkampioenschappen.
Deze toernooien moeten financieel zelfdragend zijn.

5.1 Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen zijn, zeker voor de singles, een graadmeter voor de
onderlinge krachtsverhoudingen binnen de club. Daardoor dient zij zo van opzet te zijn
dat dit deze onderlinge krachtsverhoudingen goed worden weerspiegeld. Hiervoor
wordt aan het eind van het seizoen een aantal trainingsavonden gereserveerd met
twee inhaalavonden en een zaterdag als finaledag. Voor het opzetten van de
clubkampioenschappen komt een draaiboek beschikbaar.

5.2. Gongtoernooi
Rond de jaarwisseling wordt het Gongtoernooi gehouden. Dit is een toernooi waarbij
een seniorenspeler samen met een recreantenspeler speelt. De TC stelt voor het
organiseren van dit evenement een draaiboek op.

5.3 Doetinchemse mixkampioenschappen
Dit jaarlijks terugkerend toernooi wordt georganiseerd door een afvaardiging vanuit
iedere vereniging uit te gemeente Doetinchem. De TC zorgt voor een afvaardiging
vanuit Poona.
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6. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN
6.1.Vrijspelen
Ieder senior lid moet de gelegenheid krijgen tot vrijspelen. Hiervoor worden banen
beschikbaar gesteld die niet in gebruik worden genomen door trainingen. Middels een
label bord kan een baan worden geclaimd.

6.2.Shuttlebeheer
De TC coördineert het shuttlebeheer.

6.3. Exit-gesprek
Een exit gesprek is geen verantwoordelijkheid van de TC maar van het bestuur. De TC
stelt het zeer op prijs om daar wanneer het de TC betreft geïnformeerd te worden door
het bestuur.
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7. SLOTOPMERKING
In dit beleidsplan legt de TC zich vast aan welke eisen en voorwaarden zij zich
conformeert. Clubleden kunnen de TC hierop aanspreken wanneer zij daarvoor reden
zien.
Wat niet in dit beleidsplan staat is welke trend de TC ziet binnen de vereniging.
GBC Poona is een bloeiende vereniging. De trainingsgroepen zitten nagenoeg vol en
de jeugdtrainingen begint haar eerste vruchten af te werpen in de vorm van
doorstroming van getalenteerde jeugd naar de seniorengroep.
De uitdaging voor de komende jaren zit ‘m vooral in het op peil houden van het huidige
niveau, maar ook het enthousiasme en een evenwichtige verhouding tussen jeugd,
recreanten, senioren en 55+-ers.
Als club zijn wij er trots op dat wij een bloeiende jeugdafdeling hebben. De komende
jaren zal het vaker voorkomen dat er jeugdleden doorstromen naar de senioren. Dit
komt enerzijds doordat zij het jeugdniveau ontstijgen. Een senior zal vroeg of laat een
keer voorbij worden gestreefd door een jeugdlid. Anderzijds omdat er plaats moet
worden gecreëerd binnen de jeugdgroepen. De Jeugdafdeling vraagt naar meer
ruimte. Dit betekent dat er meer druk komt te staan op de maandagavondgroep. Dit zal
in onze ogen niet ten koste moeten gaan van de recreantengroep. Juist een
evenwichtige verhouding tussen recreanten en senioren vormt in onze ogen de motor
achter een bloeiende vereniging. We zullen met z’n allen moeten nadenken over de
wijze waarop we hiermee de komende jaren om willen gaan. De TC zal het niet nalaten
om hierin actief mee te denken!

De Technische Commissie
Gaanderen, Oktober 2006
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BIJLAGE 1: SAMENSTELLING TC SEIZOEN 2006-2007
Rob Huntink

Didier van Det

Voorzitter (aftredend per oktober 2006)
Afgevaardigde team 3 en 4
Afgevaardigde team 1 en 2
(voorgedragen als voorzitter per oktober 2006)

MIranda Thuis

Afgevaardigde team 5, 6 en 7

Patrick Visscher

Afgevaardigde Jeugd Commissie

André Bruijsten

Afgevaardigde team 3 en 4 per oktober 2006

Ria Thuis

Afgevaardigde 55+-groep

Lineke Bouman

Afgevaardigde Recreanten Commissie

Jeannot Lelieveld

Competitieleider
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BIJLAGE 2: TRAINERS EN BEGELEIDERS SEIZOEN 2006-2007
André Bruijsten

Trainer senioren team 1 t/m 3, 5 en 6
Trainer jeugd

Patrick Visscher

Trainer team 4
Trainer Jeugd

Edwin van Zimmeren

Trainer Recreanten

Michel Wolf

Trainer 55+-groep

Niels Engel

Trainer vrijdagavond-groep

Simone Thuis

Bad-mini-ton
Begeleider Jeugd

Joop Roosendaal

Begeleider Jeugd

De trainerbegeleiders:
trainen en assisteren onder verantwoordelijkheid van
de (hoofd/gediplomeerde) trainer;
begeleiden van de leden tijdens de trainingen;
hebben kennis van het badmintonspel, zowel op
technisch vlak als op het vlak van de reglementen.
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Bijlage 3: Activiteitenkalender en Planning
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Bijlage 4: Jaarverslag seizoen 2005-2006
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