Open klussen BVA seizoen 22/23
Taak/klus

Korte omschrijving inhoud

Inschatting tijdsinvestering

Team coach:
diverse teams, o.m.
 Dames 3
 Jongens U 14.3
 Jongens U 16.2
 Jongens U 18.2
 Jongens U 22

Onder regie en hulp vanuit de Technische
commissie een seizoen lang (medio augustus –
juni volgende kalenderjaar) training en coaching
van een team.
BVA kent een open cultuur in de huidige
trainersstaf. Men helpt elkaar en wisselt veel
kennis uit.

Een enthousiast lid kán hier veel tijd in steken. Normaal
verwachten we zo’n 7 uur/week (gedurende het seizoen augustus
– juni vlg kalenderjaar) voor het voorbereiden trainingen, geven
trainingen en begeleiden wedstrijden.
Incidentele afwezigheid bij een wedstrijd of training wordt
doorgaans zonder problemen uit de rest vd trainersstaf opgelost.

Assistent coach:
diverse teams
o.m.
 Dames 2
 Een flink aantal
jeugdteams
Organisatie:
Assistent planner
scheidsrechters en
tafelbezetting competitie
wedstrijden
Organisatie:
Assistent opleidingen
scheidsrechters

Als 2e verantwoordelijke een seizoen lang
training en coaching van een team.
Deze taak kan vaak ook goed worden ingevuld
door een startende coach.

Zo’n 5 uur/week voor hulp bij training en coaching tijdens
wedstrijden (gedurende het seizoen augustus – juni vlg
kalenderjaar)

Onder regie van de huidige planner de roostering
verzorgen van scheidsrechters en jurytafels bij
alle competitie wedstrijden gedurende het
competitie seizoen (medio september – eind
april volgend kalenderjaar).
Onder regie van de huidige opleider roostering
verzorgen en geven enkele clinic’s gedurende het
seizoen.
Kennis regelgeving en ervaring als scheidsrechter
is nodig.

Bij aanvang zal er meer tijd nodig zijn om de planningssystematiek
eigen te maken.
Op termijn kan met 2 uur/week gedurende het competitie seizoen
worden volstaan.
Kort voor het houden van clinic’s kost dit even veel tijd. (5
uur/week).
Planning kost max. een uur/week tijdens het seizoen (augustus –
juni vlg kalenderjaar)

Taak/klus

Korte omschrijving inhoud

Inschatting tijdsinvestering

Bestuur en organisatie:
(Overdracht van de)
wedstrijdzaken

In contact met Sporthal verhuur gemeente
A’dam, NBB en BVA (m.n. TC) plannen
wedstrijden gedurende het seizoen.
Het huidige bestuurslid doet dit al meer dan 15
jaar, en wil graag zijn inzichten en ervaring over
dragen.
In het bestuur is ruim voldoende kennis
voorhanden over basketball als sport. De inbreng
vanuit senioren en jeugdtrainers is gewaarborgd.
We zoeken vooral ook twee leden die de breedte
sport bij de jeugd kunnen vertegenwoordigen
(Hulp bij) organiseren diverse evenementen
gedurende het seizoen. Denk aan
 Seizoensopening
 Toernooi (kerst/nieuwjaar –
Voorjaar/’Roti’)
BVA stelt een budget beschikbaar.
(Hulp bij) organiseren BVA feesten gedurende
het seizoen in samenwerking met uitbater VHH
kroegje (Radboud). BVA stelt een budget
beschikbaar.

Tijdsinvestering bij aanvang seizoen is flink: 10 uur/wk.
In vervolg van het seizoen daalt dit. Het vraagt dan wel om
dagelijks volgen en beantwoorden van berichten verkeer
(voornamelijk e-mail).

Bestuur en organisatie:
Vertegenwoordiger
jeugdteams in bestuur vanuit
ouders (2 plekken vrij)
Organisatie:
Evenementencommissie

Organisatie:
Feestcommissie

Voor aanwezigheid en voorbereiding bestuursvergadering (zo’n 5
per jaar) 4uur/keer.
Daarnaast 1 uur/week voor bijhouden informatie.

2 à 3 maal per seizoen (mag meer). Anderhalve maand vooraf start
met planning en organisatie.
Bij een komend evenement 4 uur/week.

2 à 3 maal per seizoen (mag meer). Anderhalve maand vooraf start
met planning en organisatie.
Bij een komend evenement 4 uur/week.

