1. Korte termijn voetbalzaken: Deze blauwdruk beschrijft hoe RKSVB
de korte termijn voetbalzaken gaat organiseren. Er worden Kern-teams
gemaakt die elk onderdeel uitwerken en daar de kar in trekken. De
blauwdrukgroep KT volgt het gehele proces van alle teams.

2. Doel: Afsluiten seizoen 2019-2020 en opstarten seizoen 2020-2021
zodat alle voetbalzaken goed geregeld zijn.

3. Uitgangspunt: Er bestaat geen TC meer. Deze wordt vervangen door
een Kerngroep bestaande uit bestuursleden. De Kerngroep bestaat uit
sub-teams. Deze sub-teams kunnen gastleden toevoegen, indien
nodig, vanuit de elftallen. De bestuursleden zijn verantwoordelijk dat
de voetbalzaken binnen RKSVB geregeld worden overeenkomstig
missie en visie. Zij hebben de mandaat om besluiten te nemen.

Kerngroep voetbalzaken
bestuursleden

Voetbalzaken
korte termijn
coordinatie
Trainers
SR1 M/V

Teamleden
11 tallen

A) Inventarisatie: Wat is nodig om het voetbalseizoen te starten?

Ledenbestand

Voetbalzaken
korte termijn

Team
inschrijving

Team indeling

B) Organisatie: Hoe organiseren we de start?

Ledenbestand

Subteam
1
Team
inschrijving





Team indeling

In kaart brengen van het actuele ledenbestand met daarbij het team
en positie waar deze speler(ster) afgelopen seizoen gevoetbald heeft.
Basis: 3 kernteamleden.
Voorstel: Maurice S, Angie, Nena

Ledenbestand

Subteam
2
Team
inschrijving




Team indeling

Indelen van de spelers(sters) in een spelers(sters) team. Hier zal de
grootste input nodig zijn van gast-leden. Basis 4 kernteamleden
Voorstel: ( Maurice S, Rene D, Rene C, Maurice N )

Ledenbestand

Subteam
3
Team
inschrijving




Team indeling

Teams inschrijven bij de KNVB. Basis 4 kernteamleden.
Voorstel: ( Maurice S, Angie, Nena, Jean )

C) Wat zijn de stappen per kernteam?
Sub-team 1

Communicatie
naar teams
nieuwe opzet
TC

Totaal overzicht
spelers(sters)

Leden
bestand

Sportlink
actualiseren

Indeling team
2019-2020

Sub-team 2
Afstemming
alle teams,
optimalisatie
samenwerking
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seizoen
trainers

team
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Indeling teams
2020-2021

Spelers in
team plaatsen

Sub-team 3
Speeltijden en
combo's
vaststellen

Belangrijke data
communiceren
naar trainers

team
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Teams
inbrengen in
sportlink

Teamleden
kopplen in
sportlink

D) Planning: wat is het tijdspad?

Deadline:



Voor het seizoen 2020/'21 is het mogelijk om van 1 juni tot en met 17
juni de inschrijvingen te regelen.
Uiterlijk 15 juni dienen alle overschrijvingsverzoeken te zijn ingediend.

Start

Sub-team 1
klaar

Sub-team 2
klaar

Sub-team 3
klaar

12-5

Klaar 20-5

Klaar 12-6

Klaar 16-6

