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Technische Commissie ZCFC
De TC bestaat uit: Voorzitter TC, Coordinator TC, Scouting TC en het Hoofd Jeugd 
Opleiding, voornaamste kerntaken bestaan uit:
• Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische 

beleid. 
• Eerste aanspreekpunt voor de trainers van de selectie (senioren) en stuurt deze aan
• Is de voetbaltechnische cultuurbewaker van ZCFC
• Aanspreekpunt voor de Spelersraad
• Verzorgt interne en externe scouting
• Evalueert selectietrainers (senioren) op frequente basis (4x per jaar)
• Is verantwoordelijk voor kaders spelersbeleid 

– wissels, 
– doorschuiven spelers selectie, 
– doorschuiven jeugd naar selectie, etc. 
– Is contact voor selectiespelers bij verschuivingen binnen selectie (van 1 naar 2 en andersom)

• Geeft aanbeveling aan over het aanstellen of beëindigen senioren/selectietrainers aan 
hoofdbestuur (prestatie). Hoofdbestuur kan alleen van aanbeveling afwijken vanwege niet 
prestatie(sportief) gedreven redenen (financiële continuïteit, verenigingsbelang, etc.).

• Maakt indeling voor het nieuwe seizoen (selectie). 
• Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.
• Verantwoordelijk voor medisch/preventiebeleid. 
• Brengt verslag uit tijdens hoofdbestuurvergaderingen/heeft zitting in HB 


