Jaarverslag 2019 Technische commissie
De technische commissie bestaat dit seizoen uit: Bea Daniëls, Corine Aalders-van Maasakkers,
Manon de Beer, Ada Kornuijt, Vera Leenders en Neeltje Berkvens.

Als TC willen wij Kim Vervoort-Janssen heel erg bedanken voor de afgelopen 2 jaar waarin ze het
eerste team heeft getraind en gecoacht. Kim heeft besloten om na dit jaar te stoppen. Wij kijken zeer
positief terug op deze samenwerking. Als TC hebben we ons dit jaar dan ook bezig gehouden met het
zoeken van een nieuwe trainer/coach voor volgend seizoen. Wij zijn erg blij om te vermelden dat
Irma Kelders dit vanaf volgend seizoen gaat doen.
Verder hebben wij ons als TC bezig gehouden met de jeugdtrainers en coaches. Er hebben
evaluatiegesprekken plaatsgevonden waarin trainers en coaches zich kunnen uiten over waar ze
tegen aan lopen bij het trainen en coachen. Omdat wij ook nog hele jonge trainsters en coaches
hebben, is vanaf dit jaar Corine een vast aanspreekpunt voor deze meiden. Op deze manier krijgen
de meiden laagdrempelig ondersteuning bij het trainen en coachen. Na 1 april beginnen we weer
met het maken van een teamindeling en invullen van de teams met trainsters en coaches. Dit is altijd
een enorme klus.
Daarnaast houden we ons ook bezig met de zaalhuur en proberen wij voor ieder team een geschikte
zaal (tijd) te vinden.
Andere taken waar de TC zich het hele jaar mee bezig houdt zijn:
-

Opgave teams naar de bond (zaal en veld)
Bijeenkomst organiseren voor ouders van de nieuwe welpen
Oefenwedstrijdjes plannen voor de werpen
Conceptprogramma zaal/veld muteren
Kleedlokalen indeling
Alle zaken binnen de jeugdteams, denk aan: teamindeling, werven van trainsters en coaches,
teambekendmaking, problemen binnen team en problemen bij speelsters

Jaarverslag 2020 Technische commissie
De technische commissie bestaat dit seizoen uit: Bea Daniëls, Corine Aalders-van Maasakkers,
Manon de Beer, Ada Kornuijt, Vera Leenders en Neeltje Berkvens.

Door de corona was dit een ander korfbaljaar dan voorheen en hebben we helaas minder kunnen
korfballen dan voorheen. Daarom was de start voor senioren 1 met Irma Kelders anders dan gepland
maar we zijn blij om te vermelden dat Irma Kelders ook weer volgend jaar trainsters en coach wil zijn
van ons senioren 1 team! Daarnaast is dit jaar ook het senioren 2 team gestart onder leiding van
Mirjan Bekkers. Zij hebben ook een ander jaar gehad dan verwacht, maar wij hopen dat zij volgend
jaar ook graag samen verder gaan.
Verder hebben wij ons als TC bezig gehouden met de jeugdtrainers en coaches. Er hebben
evaluatiegesprekken plaatsgevonden waarin trainers en coaches zich kunnen uiten over waar ze
tegen aan lopen bij het trainen en coachen (al is er dit jaar helaas een stuk minder getraind en
gecoacht). Corine is een vast aanspreekpunt voor de jonge meiden die training geven of coachen. Op
deze manier krijgen de meiden laagdrempelig ondersteuning bij het trainen en coachen. Na 1 april
beginnen we weer met het maken van een teamindeling en invullen van de teams met trainsters en
coaches. Dit is altijd een enorme klus.
Daarnaast houden we ons ook bezig met de zaalhuur en proberen wij voor ieder team een geschikte
zaal (tijd) te vinden. Helaas hebben we dit jaar geen zaalcompetitie gehad.
Andere taken waar de TC zich het hele jaar mee bezig houdt zijn:
-

Opgave teams naar de bond (zaal en veld)
Bijeenkomst organiseren voor ouders van de nieuwe welpen
Oefenwedstrijdjes plannen voor de werpen
Conceptprogramma zaal/veld muteren
Kleedlokalen indeling
Alle zaken binnen de jeugdteams, denk aan: teamindeling, werven van trainsters en coaches,
teambekendmaking, problemen binnen team en problemen bij speelsters

