
Technische Commissie av Zaanland 

KORT Verslag Overleg TC dd. 5 september 2018 
 
Aanwezig: Frank Stam, Oscar de Gauw, Mark Scheijde, Jan Bakker, Joyce Ros,  
  Wim van der Poel (verslag) 
 
Afwezig met bericht: Kim Vos 
  

1. Kennismaking/voorstelronde 
Frank heet alle aanwezigen welkom bij de startbijeenkomst van deze Technische Commissie. 
Op voorstel van Wim wordt het aantal vergaderingen TC op max 5 per jaar gesteld. 
 

2. Vaststellen agenda/bespreekpunten 
TOEGEVOEGD: vrijdagavond trainingen. 
  

3. Verwachtingen van eenieder 
Joyce: wil spreekbuis zijn van/voor trainers en leden loopgroepen (half 8 tot 10). Het op peil houden 
van de vaardigheden van trainers heeft haar interesse. Wat Joyce betreft zouden vergaderingen op 
tijd mogen eindigen (uiterlijk 22:00) 
 
Mark: wil zich inzetten voor het ‘meer atletiek minded maken’’ van jeugd en volwassen. Ook een meer 
sportief klimaat binnen de vereniging is voor hem een aandachtspunt. Mark hoopt dat de TC een 
heldere structuur kan neerzetten om dat te realiseren. Het begeleiden en opleiden van trainers heeft 
daarbij ook zijn interesse. 
 
Frank: ziet dat er veel ‘’clubjes’ binnen Zaanland zijn. Hij wil zijn ervaring inzetten om tot een betere 
organisatie te komen. 
 
Oscar: de balans tussen prestatie en plezier dient te worden behouden; kinderen die graag meer 
willen verdienen meer aandacht al of niet in de vorm van extra training(en). 
 
Jan: zit in de TC voor/namens de loopgroepen. Wil de communicatie tussen looptrainers onderling 
verbeterd zien. Ook zou hij graag zien dat iedere trainer het programma van zijn collega looptrainer 
zou kunnen uitvoeren. 
 

4. Ingebrachte verzoek(en) van extern (Materiaalbeheer/Bestuur) 
Jan de Boer hoopt dat deze TC als verzamelpunt wil fungeren aangaande de diverse aanwezige en/of 
gewenste materialen tbv trainingen en/of wedstrijden. Dit zou concreet betekenen dat er jaarlijks een 
overzicht wordt gemaakt van de trainings- wedstrijdmaterialen welke vernieuwd dan wel besteld 
dienen te worden. Dit overzicht zou hij graag jaarlijks in november willen ontvangen zodat dit dan 
meegenomen kan worden in de begroting van het komende jaar. 
 

5. Conceptdoelstelling TC/taken TC 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar het eerstvolgende overleg. Dit omdat hier eerder over 
gesproken; de bevindingen van dit overleg (verslag volgt separaat) kunnen dan hierin worden 
meegenomen. 
 

6. Besluitvorming/reglement (concept) 
Besluitvorming op basis van consensus heeft de voorkeur. Een reglement is vooralsnog niet nodig. 
 

7. Communicatie naar leden 
TC is te bereiken per mail (tc@avzaanland.nl). Ook is er een mededeling op de site van av Zaanland 
gepubliceerd over de oprichting van deze TC. 
Na discussie worden de volgende zaken als leidend gezien: 
- TC leden zullen primair het aanspreekpunt zijn van/naar hun achterban te weten trainers + leden); 
uitleg geven over waar deze TC voor staat zal tijdens/na de opstartfase zeker nodig zijn.  
- leden kunnen de TC als ‘’vraagbaak’’ gebruiken 
- atleten zijn leidend; trainers faciliterend. 
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8. Training technische zaken 
Zaanland beschikt over een krachtruimte met veel apparaten; een aantal ervan lijkt weinig nuttig. 
Deze TC zou graag meer zicht willen hebben op de kennis en kunde gebruikers van deze 
krachtruimte, de mate waarin de apparaten worden gebruikt en de evt. rol van de trainers van deze 
gebruikers daarbij. 
 
PM  Extra training op vrijdag 
Op vrijdagavond kan extra worden getraind door jeugdleden (AB) + senioren; e.e.a. is door Frank 
reeds gecommuniceerd met zijn achterban. 


