
Technische Commissie av Zaanland 

Kort Verslag Overleg TC 3 dd. 9 januari 2019 

Aanwezig: Frank Stam, Oscar de Gauw, Mark Scheijde, Jan Bakker, Joyce Ros,  
Kim Vos, Wim van der Poel (verslag)

1. Agenda
De volgorde van de te bespreken agendapunt wordt gewijzigd en als volgt vastgesteld: 

2. Doelstelling/Taken TC
De tot nu toe geformuleerde doelstellingen/taken TC (verslag 6-11) worden als zodanig vastgesteld. 

3. Input vanuit leden/trainers e.a. 
Topsport Zaanstad 
Frank: Omdat av Zaanland een aantal atleten heeft die met de top van Nederland mee kunnen doen 
is onze vereniging aangemerkt als topsportvereniging. Dit laatste betekent dat wij en deze atleten door 
een daartoe opgericht fonds ondersteund kunnen worden.  

Doorstroming groep 2/3 
Door het bestuur (Wilma) is gemeld dat er een te groot niveauverschil zou zijn tussen genoemde 
(loop)groepen. 
Joyce: is bekend met het ‘’probleem’’ en meldt dat de oplossing in wording is met de formatie van 

een tussengroep. 

Summerspeed 2019 
Wim:  is op verzoek van het bestuur aanwezig geweest bij het overleg met Lycurgus hierover. Dit 

was tijdens een presentatie aan (MBO) scholen. Het idee van het project is om leerlingen van 
deze scholen (groepen 13-14-jarigen) mee te laten doen aan looptesten (mei 2019) en de 
besten daarvan uit te nodigen voor een aantal trainingen (t/m september) bij beide 
atletiekverenigingen. 

4 Competitie
Kim: in totaal zullen 6 jeugdploegen aan de baancompetitie 2019 mee doen; dit betreft pupillen en 

CD-junioren. 
Frank: er zal ook een senioren Damesteam worden geformeerd. 

5. Voortgang actiepunten
Frank: de inventarisatie van benodigde training/wedstrijdmaterialen leidde tot veel vragen hierover 

bij/vanuit het bestuur. Onduidelijk is wie het overzicht heeft van de reeds op diverse locaties 
aanwezige materialen. Frank zal het bestuur adviseren om een grondige inventarisatie te 
(doen) houden. 

Kim: het is niet duidelijk of de hoog-spring-mat voor pupillen (60 cm) gerepareerd dan wel opnieuw 
aangeschaft kan worden. Deze mat is wel nodig voor de trainingen en competitie 

Mark: heeft in vervolg op het besprokene over de voorgestelde aan te brengen wijzigingen in de 
Krachtruimte de meningen van gebruikers gepeild. Deze blijken divers en niet in lijn met ons 
voorstel. Mark denkt dat het zou helpen als wij als TC hierover een visie hebben en die ook uit 
willen dragen. 

Frank: De lijn van de TC in deze lijkt helder nl. KC beter is/wordt ingericht op ondersteuning van 
atleten bij hun resp. atletiekonderdelen. Frank wil het bestuur voorstellen hiervoor een 
Werkgroep KC op te starten en welke een advies hierover schrijft. 


