Reglement Technische Commissie
Artikel 1.
De technische Commissie (TC) bestaat uit ten minste drie leden: een voorzitter, een secretaris en een
lid. Eén van hen heeft ook zitting in het hoofdbestuur.
De leden van de TC worden voor onbepaalde tijd door het hoofdbestuur benoemd. Bij invulling van
vacatures vindt overleg plaats met de blijvende leden.
Artikel 2.
De TC behartigt de belangen van de vereniging in het algemeen en die van de trainers, leiders en
actieve leden in het bijzonder. De TC doet dit met inachtneming van dit reglement.
Artikel 3.
De TC onderhoudt en bevordert de kontakten tussen trainers, leiders, leden en bestuur.
Artikel 4.
Tot de taak van de TC behoort het onderhouden van kontakten tussen trainers, leiders en de TC, door
het regelmatig organiseren van kadervergaderingen.
De TC organiseert tijdens het seizoen maandelijks overleg tussen de trainers en leiders van de A- en
B- selectie met de TC. Datum en tijdstip worden in overleg vastgesteld.
De TC organiseert tijdens het seizoen maandelijks overleg met de leiders van het derde en lagere
teams. Datum en tijdstip worden in overleg vastgesteld.
Artikel 5.
De TC stelt in overleg met de trainers van de A- en B-selectie, beide selecties samen.
Artikel 6.
De TC stelt voor aanvang van het seizoen de seniorenelftallen samen.
De vorming van het 1e elftal met spelers vanuit A-selectie valt onder de verantwoordelijkheid van de
hoofdtrainer.
De vorming van het 2e elftal valt onder de verantwoordelijkheid van de trainer van de B- selectie, dit
in overleg met de trainer van de A selectie.
De andere elftallen worden in samenspraak met de betreffende leider, eventueel met advies van de
trainers en andere leiders samengesteld.
Bij verschil van mening geldt de meerderheid van stemmen (leider en leden TC). Bij het staken van de
stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Artikel 7.
De TC deelt nieuwe spelers in en begeleidt deze spelers. Hiertoe overlegt de TC met de trainers en/of
leiders.
Artikel 8.
Tot de taak van de TC behoort in overleg met het hoofdbestuur het zorg dragen voor trainers voor de
A en B selectie. De TC draagt verder zorg voor leiders van alle senioren (heren) elftallen.
Artikel 9.
Wijzigingen in de selecties en elftalindeling vallen onder verantwoordelijkheid van de TC en kunnen
alleen plaatsvinden in overleg en met toestemming van de TC.
Artikel 10.
De TC is bevoegd een speler ingeval van wangedrag, strafbare feiten of anderszins laakbare
handelingen voor maximaal 3 wedstrijden te schorsen.
Dit kan naast en bovenop een schorsing door de KNVB. Het opleggen van zwaardere straffen is
voorbehouden aan het hoofdbestuur. De TC kan daartoe een voorstel doen aan het hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur kan ook uit eigener beweging besluiten tot het opleggen van een straf aan een speler.
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De leiders en/of trainers zijn bevoegd een speler voor maximaal één wedstrijd te schorsen, zulks met
in achtneming van het bepaalde daarover in bijlage A, behorende bij dit reglement.
Ingeval van schorsing door de TC wordt het gemotiveerde besluit tot strafoplegging binnen een week
na het plegen van de strafbare handeling door de TC schriftelijk bekend gemaakt aan de betreffende
speler. Van dit besluit wordt tegelijkertijd mededeling gedaan aan het hoofdbestuur.
Artikel 11.
Tegen het besluit tot het opleggen van een straf door de leider en/of trainer staat beroep open bij de
TC.
Tegen het besluit tot het opleggen van een straf door de TC of door het hoofdbestuur staat voor de
speler beroep open bij het hoofdbestuur.
Het instellen van beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift.
Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
a. De naam en het adres van de indiener;
b. De dagtekening;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt.
d. De gronden van het beroep.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt een week.
De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de gestrafte is bekend
gemaakt.
De uitspraak van het hoofdbestuur op het beroep is bindend.
Artikel 12.
De TC ziet toe op het goed functioneren van de trainers en leiders en het op goede wijze hanteren van
hun bevoegdheden, zoals omschreven in bijlage A behorende bij dit reglement.
Artikel 13.
De TC ziet toe op het door de spelers naleven van de gestelde gedragsregels in bijlage B behorende bij
dit reglement, althans voorzover dit in haar vermogen ligt.
Artikel 14.
De TC kan het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent technische en andere binnen
hun werkgebied gelegen zaken, zulks in het belang van de vereniging.
Artikel 15.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het hoofdbestuur, na overleg met de TC.
Wijzigingen in dit reglement worden vastgesteld door de Algemene vergadering.
Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van voetbalvereniging CVVO van 22 mei 2008.
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Bijlage A, behorende bij het Reglement Technische Commissie
Taken, bevoegdheden en gedragsregels voor trainers en leiders van CVVO:
a. coachen en begeleiden van de elftallen.
b. zorgen dat alle spelers die in hun elftal zijn ingedeeld regelmatig spelen.
c. Zorgen dat de wedstrijdformulieren worden ingevuld en het verrichten van overige formele
handelingen met betrekking tot de wedstrijd.
d. Het deelnemen aan de maandelijkse kadervergaderingen. Bij verhindering wordt afgemeld bij
de voorzitter.
e. het adviseren van de TC over het indelen van nieuwe spelers en over het aanbrengen van
wijzigingen in bestaande selecties en/of elftallen.
f. trainers en leiders vertegenwoordigen de vereniging en hebben daarom mede een
representatieve taak. Het dragen van beschikbaar gestelde jassen met de verenigingsnaam
wordt op prijs gesteld.
g. trainers en leiders vervullen ook een sociale functie binnen de vereniging.
h. in geval van gemotiveerde verhindering van een of meer spelers kan de trainer/leider een
beroep doen op de trainer/leider van het eerstvolgende lagere elftal ter completering van zijn
elftal. Als er in onderling overleg andere oplossingen mogelijk zijn, verdienen deze de
voorkeur.
i. het is niet toegestaan zonder overleg met en instemming van de wedstrijdsecretaris
wedstrijden te organiseren, vast te stellen of te wijzigen.
j. de trainers en leiders zijn bevoegd een speler voor één wedstrijd te schorsen. Dit dient per
ommegaande aan de TC met opgave van redenen te worden gemeld. De trainer of leider dient
een te schorsen speler persoonlijk in te lichten binnen een week na het plegen van wangedrag,
een strafbaar feit of anderszins laakbare handeling. Beroep is mogelijk conform het
Reglement.
k. bij weigering van een speler om in een bepaald elftal te spelen of reserve te staan, is deze met
onmiddellijke ingang tot nader order geschorst. Dit wordt terstond aan de betreffende speler
meegedeeld. De trainer/leider meldt dit feit binnen twee maal 24 uur aan de TC. De TC is
belast met de verdere afhandeling van de zaak, zulks met inachtneming van artikel 10 en
artikel 11 van het Reglement.
l. Schorsingen, geadviseerd door de trainer/leider, voor langer dan één wedstrijd, zijn
voorbehouden aan de TC, dan wel aan het hoofdbestuur, zulks met inachtneming van artikel
10 en artikel 11 van het Reglement.
m. De trainer/leider van de 1e elftal maakt donderdagavond uiterlijk 20.00 uur bekend, aan de
trainer/leider van het tweede elftal, uit welke 15 spelers hij de keus maakt voor het eerste
elftal. Van de 15 spelers zal wanneer iedereen fit is één speler afvallen die met het tweede
meegaat. Deze speler blijft oproepbaar voor het eerste elftal.
De trainer/leider van de tweede elftal geeft uiterlijk 20.30 aan de leider van het derde elftal
door over welke 13 spelers hij zaterdags wil beschikken en over welke spelers de leider van
het derde kan beschikken. Tevens geeft de trainer van het 2e elftal aan welke speler hij mee zal
nemen als er een speler bij het tweede elftal afvalt.
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Bijlage B, behorende bij het Reglement Technische Commissie
Taken, bevoegdheden en gedragregels voor spelers van CVVO:
a. alle spelers dienen zich te houden aan de vastgestelde selectie-indeling, elftalindeling en de
daarbij behorende trainingstijden. Bij weigering om in een bepaald elftal te spelen of reserve
te staan is een speler met onmiddellijke ingang tot nader order geschorst. De TC is belast met
de verdere afhandeling, zulks met in achtneming van artikel 10 en artikel 11 van het
Reglement.
b. Uitgangspunt is dat spelers van de B-selectie maximaal 2 keer per seizoen reserve zijn bij het
eerste elftal.
c. Spelers zijn vertegenwoordigers van de vereniging en hebben daarom mede een
representatieve taak.
d. Spelers gedragen zich bij (uit)wedstrijden als gast.
e. Spelers vervullen ook een sociale functie binnen de vereniging.
f. Spelers van de A-selectie mogen in beginsel niet deelnemen aan wedstrijden buiten CVVO
verenigingsverband (zoals buurt-, horeca en zaalvoetbal). Over een verzoek om vrijstelling
beslissen de trainer en de leider, de TC gehoord.
g. Spelers van de A-selectie zijn verplicht twee maal per week de training te bezoeken. Over een
verzoek om vrijstelling hiervan beslissen de trainer en de leider, na overleg met de TC.
h. Uitgangspunt is dat spelers van de B-selectie twee maal per week de training bezoeken. Ze
zijn verplicht één maal per week de training te bezoeken.
i. Spelers dienen tijdens wedstrijden zich te houden aan de KNVB regels.
j. Spelers van de A-selectie dienen op de wedstrijddagen de kleding te dragen die men van de
vereniging krijgt. Deze kleding blijft van de vereniging en men dient hier op een normale en
zorgvuldige manier mee om te gaan.
k. Spelers uit gesponsorde teams zijn verplicht de kleding op een normale en zorgvuldige wijze
te gebruiken. Zij volgen de aanwijzingen van trainer en leider hierover op. Het hoofdbestuur
kan bij onzorgvuldig gedrag of vermissing de kosten in rekening te brengen bij de spelers van
het betreffende team.
l. Ingeval van verhindering moet de speler dit tijdig en gemotiveerd melden aan de trainer of
leider, met dien verstande dat de speler zich uiterlijk donderdag 19:00 uur afmeldt als er op
zaterdag wordt gespeeld.
m. Spelers die een officiële waarschuwing hebben gekregen of uit het veld zijn gezonden moeten
zich meteen na de wedstrijd melden in de bestuurskamer om samen met de leider en/of trainer
de noodzakelijke formulieren in te vullen. In alle gevallen moet contact worden opgenomen
met de wedstrijdsecretaris.
n. Spelers die een schorsing krijgen, zijn zelf aansprakelijk voor de financiële gevolgen en
boetes.
o. Spelers die problemen ondervinden of hebben met de trainer/leider, met ander spelers of
anderszins aangaande technische zaken kunnen zich vervoegen bij de TC.
p. Er wordt niet gescholden op elkaar, tegen leiders, scheidsrechters en tegenstander.
q. Voor al het overige is het huishoudelijk reglement van de vereniging CVVO en/of het
reglement van de KNVB van toepassing.
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