
Vacature TC-lid Jeugd 

Technische Commissie 

De kerntaken van de Technische Commissie (TC) van WVF zijn:  
- het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische 

beleid. 
 

De TC valt onder directe verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur van WVF. 
 
De TC is verantwoordelijk voor: 
• het technische beleid rondom alle selectieteams binnen WVF. Dit betreffen:  

§ 1e selectie 
§ 2e selectie 
§ JO19-1 
§ JO17-1 
§ JO17-2 
§ JO15-1 
§ JO14-1 
§ JO13-1 
§ JO12-1 
§ JO11-1 
§ JO10-1 
§ JO9-1 
§ JO8-1 

• het opstellen van het voetbaltechnisch beleidsplan van de vereniging; 
• het bewaken van dit beleidsplan en past dit waar nodig aan; 
• het aanstellen en beoordelen van trainers voor alle selectie elftallen; 
• het aanstellen en beoordelen van Hoofd Opleidingen (HO) bovenbouw: 
• het aanstellen en beoordelen van Hoofd Opleidingen onderbouw: 
• het aanstellen en beoordelen van Hoofd Scouting; 
• het aanstellen en beoordelen van verzorger(s): 
• gestructureerd overleg met trainers en staf 1e en 2e selectie, beide HO’s en scouting; 
• het samenstellen van het jaarprogramma voor de Trainersacademie. Dit in nauwe samenwerking 

met de HO’s en Sportservice Zwolle;  
• het samenstellen van de teamindeling selectieteams voor het nieuwe seizoen. Dit in nauwe 

samenwerking met de HO’s en Jeugd Commissie (JC); 
• het onderhouden van de interne- en externe communicatie m.b.t. het technisch beleid, 

(bijv. PEC, KNVB, interne 'problemen'); 
• het afvaardigen van de voorzitter TC in het hoofdbestuur. 

 
De TC bestaat uit: 
• Voorzitter   Roy Dusink 
• Lid 1e elftal   Wilco Jansen 
• Lid 2e elftal   Mirel Keriç 
• Lid Scouting   Dick ter Harmsel 
• Lid Jeugd   Vacant 

 
 
 
 
 
 



De TC is op zoek naar een nieuw TC-lid Jeugd. Deze persoon is een volwaardig TC-lid met als 
portefeuille Jeugdzaken. Dit met alle facetten die daarom heen hangen. Deze persoon draagt binnen 
de vereniging bij aan het uitvoeren van het afgesproken technisch beleid. Dit dient een persoon te zijn 
met goede communicatieve- en contactuele eigenschappen.  
 
• TC-lid Jeugd is de linking pin tussen TC, JC en coördinatoren. Hij/zij dient de verbinding te zoeken 

tussen alle partijen; 
• TC-lid Jeugd staat in nauwe verbinding met de Jeugdcommissie; 
• TC-lid Jeugd is goed op de hoogte van de werkwijze TC, JC, HO’s, scouting en coördinatoren 

zodat hij snel en adequaat kan inspelen op de actualiteit; 
• TC-lid Jeugd is goed op de hoogte van het Technische beleidsplan van WVF; 
• TC-lid Jeugd kan bijdragen aan het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het technisch 

beleid en is bereid mee te denken in WVF-belang; 
• TC-lid Jeugd is goed op de hoogte van de actualiteit binnen de Jeugdafdeling van WVF; 
• TC-lid Jeugd is beschikbaar voor diverse vergaderingen en bijeenkomsten. De verwachting is dat 

dit ongeveer 4 tot 6 uur per week kost. 
 

Het betreft een dynamische functie binnen WVF. Er zijn vele betrokken partijen binnen de club met een 
mening over jeugdvoetbal. Diversiteit in belangen tussen spelers, ouders, bestuurders en vrijwilligers 
lopen soms naadloos door elkaar heen. Met de steun en samenwerking binnen de commissies kunnen 
de taken en werkzaamheden mooi ingekleed worden. 
 
Voor informatie kunt u terecht bij Roy Dusink. 
 
Aanmeldingen via Roy Dusink of tc@wvf.nl . 


