
Jaarverslag technische commissie 2018-2019 

 

Het afgelopen seizoen hadden de volgende personen zitting in de Technische Commissie: 

Annemieke Wever (secretaresse): 
- secretariaat TC 
- verslaglegging TC overleg en het maken van de agenda 
- organiseren selecties/uitnodigingen 
- jaarverslag TC 
- zoeken trainers/coaches jeugdteams 
- welpenkorfbal 
- beheer mailbox TC 

 
Leanne van Dijk (secretariaat): 

- contactpersoon TC/Bestuur 
- beheer mailbox TC 
- teambegeleider KIOS1 
- opgave selectieteams KNKV 
- indelen jeugdteams 

 
Janita Zantinge (lid): 

- trainingsuren veld/zaal (schema maken) 
- aanvraag sporthaluren gemeente De Wolden (inhuren uren) 
- begeleiding/voorlichting jonge trainers 
- opleidingen 
- zoeken trainers/coaches per team. 
- Indelen jeugdteams 

 
Martijn van der Linde (geen lid TC, wedstrijdsecretariaat): 

- opgave teams bij KNKV (3x per jaar) 
- inplannen competitiewedstrijden 
- contactpersoon Sportlink 
- inhuren uren sporthal voor competitiewedstrijden 
- indelen jeugdteams 

 
Chantal Snijder (lid): 

- voortgangsgespreken hoofdtrainer en assistent trainer 
- zoeken trainers/coaches voor de jeugdteams 
- organiseren selecties 
- begeleiden stagiaires 
- indelen jeugdteams 

 
Stephan van Dijk 

- inplannen scheidsrechters competitie- en oefenwedstrijden 
- indelen jeugdteams 
- zoeken trainers/coaches per team 

 
 



Arjan Koster 
- indelen jeugdteams 
- zoeken trainers/coaches per team 

 
Harold Mulder 

- voortgangsgespreken hoofdtrainer en assistent trainer 
- zoeken trainers/coaches voor de jeugdteams 
- indelen jeugdteams 

 
De Technische Commissie heeft het afgelopen seizoen 10 keer vergaderd. Tijdens de 
vergadering bespreken we de jaarboekpunten en de ingekomen stukken en agendapunten. 
 
Afgelopen seizoen zijn we van start gegaan met onze nieuwe technische staf voor de 
selectie; Hoofdtrainer is Christian Lucas en voor Kios 2 staat Klaas Jan Slomp aan het roer. 
Beide worden ondersteund door Haralt Lucas. Deze samenwerking wordt al zeer goed 
ervaren door zowel de spelers als de TC.  
 
 Opnieuw hebben we als TC veel tijd en energie moeten steken in het vinden van voldoende 
kader. Uiteindelijk lukt dit wel, echter mist daarna de begeleiding die dit (vaak jonge) kader 
nodig heeft. Dit geldt voor zowel trainers/coaches als scheidsrechters. We zullen als 
vereniging zijnde hier meer tijd en wellicht geld in moeten steken. Beslissingen hierover 
worden genomen in samenwerking met het bestuur. 
 
Het afgelopen seizoen hadden we vijftien teams, waarvan vier teams wedstrijdkorfbal 
speelden, te weten KIOS 1, 2, 3 en A1. De samenwerking die we al hadden met DOS ’46 in 
de senioren, is ook afgelopen seizoen weer goed bevallen.  
Promoties/degradaties: KIOS 1 speelde een wisselend seizoen. Na het kampioenschap 
van een seizoen eerder op het veld, wisten ze dat ze vol aan de bak moesten om in de 
overgangsklasse te blijven. Uiteindelijk draaide het uit op een beslissingswedstrijd, welke 
Kios helaas verloren heeft. In de zaal speelde Kios 1 lang mee om het kampioenschap, maar 
moest zijn meerdere erkennen in ASVD. Kios 2 wist zich zowel op het veld als in de zaal te 
knap te handhaven in de reserve 1e klasse. Kios 3 wist zich ondanks een 2e plek toch te 
promoveren naar de reserve 3e klasse. Het combinatieteam met Dos ’46 wist 2x kampioen te 
worden, in de najaar competitie en in de zaal. 
Bij de jeugd werden in het najaar Kios E1 en D2 kampioen en in het voorjaar werden Kios 
E2, D1 en D2 kampioen. In de zaal hadden waren er helaas geen kampioenen in de 
jeugdteams.  
 
In de zaal zijn we ook weer gestart met het geven van de welpentrainingen. Onder leiding 
van een paar enthousiaste dames en jeugdleden werd er elke zaterdagochtend 
spelenderwijs een korfbaltraining gegeven. Uiteindelijk is dit doorgegaan tot aan het einde 
van seizoen op het veld en is de laatste training afgesloten met een springkussen en patatjes 
eten.  
 
Het seizoen zijn we begonnen met een TC bestaande uit 5 leden, halverwege het seizoen 
zijn Arjan Koster en Stephan van Dijk ook aangesloten bij de TC. Hier zijn we enorm blij 
mee! Zo kunnen we ons takenpakket weer wat beter verdelen. We zijn nog altijd op zoek 
naar nieuwe leden. Het kan zijn dat wij je hiervoor persoonlijk voor benaderen, maar als het 
je wat lijkt mag je jezelf ook altijd melden bij 1 van de TC leden!  
 
Verder blijven we ook altijd op zoek naar trainers en/of scheidsrechters. Hiervoor mag je je 
ook altijd aanmelden bij de TC.  
De TC bedankt alle trainers, coaches, scheidsrechters en andere vrijwilligers die zich 
wekelijks inzetten zodat alle teams kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen! 
 
Opgesteld door Annemieke Wever 


