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REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 
 
Artikel 1 
1. Grouw '64 kent een Technische Commissie, die tot taak heeft de spelende leden in te delen in teams. 
2. Het aantal teams wordt bepaald door het Bestuur. 
 
Artikel 2 
De TC bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden, te weten: 
a. een bestuurslid, die ook voorzitter van de TC is; 
b. tenminste één trainer van Grouw '64; 
c. spelende leden. 
 
Artikel 3 
De wijze van verkiezing is als volgt: 
a. het lid, bedoeld in artikel 2, sub a, wordt elk jaar door het Bestuur uit zijn midden benoemd; 
b. De leden bedoeld in artikel 2, sub b en c, worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering uit een 

voordracht, opgemaakt door het bestuur. voor de duur van twee jaar. Tegenkandidaten kunnen bij het Be-
stuur worden aangemeld. 

 
Artikel 4 
Volgens een door het Bestuur vast te stellen rooster treden elk jaar twee leden als bedoeld in artikel 3 sub b, 
af. 
De in dit artikel bedoelde leden zijn herkiesbaar indien zij door het bestuur zijn geplaatst op de voordracht, 
bedoeld in artikel 3, sub b. 
 
Artikel 5 
Hij of zij die in een tussentijdse vacature wordt gekozen, treedt in de volgorde van aftreding in plaats van de-
gene die hij of zij opvolgt. 

 
Artikel 6 
De TC beslist met volstrekte meerderheid van stemmen. 
 
Artikel 7 
Nieuwe leden, die zich in de loop van een seizoen aanmelden, worden door de TC als volgt ingedeeld: 
a. leden die over een recente Nevobo spelerskaart beschikken en het afgelopen seizoen of het lopende sei-

zoen in Nevobo-verband bij een vereniging hebben gespeeld, worden ingedeeld bij een team met gelijk-
waardig niveau. 

b. leden die niet over een recente Nevobo spelerskaart (als bedoeld onder a) beschikken, worden ingedeeld 
bij het recreatieteam. 

 
Artikel 8 
1. De TC deelt tijdig voor de aanvang van het volleybalseizoen de spelers in bij de groep, waaruit voor dat sei-

zoen een bepaald team zal worden gevormd. 
2. Een team bestaat bij voorkeur uit 8 à 9 spelers. 
 
Artikel 9 
Bij de teamindeling wordt in elk geval gelet op: 
a. de technische en tactische vaardigheid van de speler; 
b. de lichamelijke conditie en de mentale instelling van de speler; 
c. het trouw volgen van de trainingen kan mee in overweging worden genomen. 
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Artikel 10 
1. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de TC gedurende het seizoen met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 8, spelers naar een hoger of lager team overplaatsen. Dit laatste met toestemming van de Nevobo. 
2. Van bedoelde overplaatsing wordt de betrokken speler persoonlijk in kennis gesteld. 
3. Van genoemde overplaatsing worden de trainers en de aanvoerders van de betreffende teams in kennis 

gesteld en deze informeren de coaches. 
 
Artikel 11 
Als een speler de beweegreden van een bepaalde door de TC genomen beslissing die hem/haar persoonlijk 
aangaat, niet duidelijk is of indien een speler zich met een bepaalde door de TCV genomen beslissing die 
hem/haar persoonlijk aangaat, niet kan verenigen, kan hij/zij binnen veertien dagen, na bedoelde beslissing 
hem/haar bekend is gemaakt middels een persoonlijk onderhoud met de TC om verduidelijking c.q. herziening 
van bedoelde beslissing vragen. 
De TC moet bedoeld onderhoud zo spoedig mogelijk, in elk geval in zijn eerstvolgende bijeenkomst toestaan. 
 
Artikel 12 
Indien de bedoelde speler, ook na het in het vorige artikel bedoelde onderhoud zich niet kan verenigen met 
een bepaalde door de TCV genomen beslissing, kan hij/zij bezwaar indienen bij het Bestuur. 
Het Bestuur hoort de TC en de betrokken speler en neemt een beslissing die voor de TC en de betrokken spe-
ler bindend is. 
 
Artikel 13 
Teneinde over een zo goed mogelijk oordeel over de spelers te kunnen beschikken, bezoeken de leden van de 
TC regelmatig de trainingen en wedstrijden van de teams en onderhouden zij contact met de coach en/of 
trainer. 
 
Artikel 14 
1. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht tijdens de Algemene Ledenvergadering, 

met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen in meerderheid. 
2. Ze treden in werking met ingang van de dag volgende op die van de aanneming door de Algemene Leden-

vergadering. 
 
 
Aldus besloten en vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 september 1980 en gewijzigd op 
12 oktober 2018. 

 


