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1. Inleiding
Dit beleidsplan is geschreven met als uitgangspunt het beleidsplan van de GTCL/K.

2. Doelstelling
De doelstelling van de TC Alkmaar is om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het
GTCL. Dit vertaalt zich voor de TC Alkmaar in de volgende doelstellingen:
2.1 C-Selectie
Doelstellingen:
• Rijd(st)ers om leren gaan met het begrip "training".
• Het bijbrengen van een zo goed mogelijke schaatstechnische basis, beschikken over de
noodzakelijk vaardigheden en mentaliteit zodat ze later kunnen doorstromen naar de
baanselectie.
• Het rijden van het NK voor junioren C is een subdoel en geen hoofddoel
2.2 Baanselectie
Doelstellingen:
• Het bijbrengen van een zo goed mogelijke schaats technische basis, beschikken over de
noodzakelijk vaardigheden en mentaliteit zodat ze later kunnen doorstromen naar RTC of
een commercieel team.
• Alle deelnemers vanaf de B2 nemen deel aan een NK.
2.3 Trainers
De TC Alkmaar streeft ernaar om het niveau van de trainers van de selectie en het niveau van de
trainers op de baan in Alkmaar zo hoog mogelijk te houden. Een trainer van de selectie heeft
minimaal ST3 en is in opleiding voor ST4. Een trainer van de baanselectie heeft minimaal ST4.
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2.4 Wedstrijdschaatsen in het Algemeen
De doelstelling is ook om het wedstrijdschaatsen zo breed als mogelijk te houden. Het model wat
is bijgevoegd heeft als uitgangspunt
het LTAD model (een leven lang
sporten) wat ook door de KNSB
wordt gebruikt. Het model is iets
aangepast aan de situatie van
Alkmaar. Om een bijdrage te
leveren aan deze doelstelling zal de
TC zich ook richten op het reintegreren van rijders naar
verenigingen die, om welke reden
dan ook, niet meer deelnemen aan
een selectie.

2.5 Overige doelstellingen
•
•

Zorgen dat binnen de verenigingen bekend is welke faciliteiten de TC Alkmaar biedt.
De financiële drempel om deel te nemen aan een selectie laag te houden door op alle
mogelijke niveaus de sponsering goed in te vullen.

3. Disciplines
De TC Alkmaar richt zich alleen op de disciplines langebaan en kortebaan

4. Selecties
De TC Alkmaar wil twee selecties onderhouden: Een C-selectie en een Baanselectie. Daarnaast
ondersteund het de ijsfaciliteiten en het pupillenproject. Per selectie is het streven om per 8
selectieleden 1 trainer beschikbaar te stellen.
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5. Organisatie
De TC Alkmaar is onderdeel van de Baan Commissie Alkmaar wat valt onder het gewest NoordHolland / Utrecht. De TC Alkmaar legt verantwoording af aan de GTCL/K en aan het dagelijks
bestuur van de Baan Commissie Alkmaar.
De TC Alkmaar streeft ernaar de volgende rollen ingevuld te hebben.
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Wedstrijd Commissaris
• Coördinator Website
• Aanspreekpunt voor rijders/ouders C-selectie
• Aanspreekpunt voor rijders/ouders Baanselectie
• Coördinator sponsor activiteiten C-selectie
• Coördinator sponsor activiteiten Baanselectie
• Aanspreekpunt naar de verschillend instanties.
De trainers van de C-selectie en de baanselectie zijn geen lid van de Technische Commissie maar
zullen wel de Technische Commissie adviseren.
5.1 Communicatie binnen de TC
De Trainers binnen de TC leggen in een de maandelijkse bijeenkomsten mondeling
verantwoording af aan de TC.
Ernstige gevallen zoals ongelukken op de trainingen of andere zaken worden direct aan de
voorzitter van de TC gemeld.
5.2 Planning
De start van het schaatsseizoen is op 1 mei en loopt af op 30 april.
Om elk jaar invulling te geven aan het beleid en de doelstellingen worden binnen de TC per jaar
de volgende stukken opgeleverd.
•
•
•
•

Jaarplan TC
Evaluatie rapport Selecties
Jaarplan C-Selectie
Jaarplan Baanselectie

januari
Maart
april
april

5.3 Bijeenkomsten
De TC streeft ernaar om elke maand bij elkaar te komen. In het jaarplan wordt per jaar van te
voren een kalender opgenomen met de data, tijdstippen en locaties van de bijeenkomsten.
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6. Nieuwe aanwas/scouting
De TC Alkmaar wil in samenwerking met de Baancommissie de verenigingen helpen om
doorstroom van talenten vanuit het jeugdschaatsen te bevorderen. Dit wil zij doen door extra
wedstrijden ter beschikking te stellen voor jeugdschaatsers zodat zij in aanraking komen met de
wedstrijd sport en zodoende makkelijker de overstap zullen maken naar een vereniging.
De TC Alkmaar wil in samenwerking met de Baancommissie de verenigingen helpen om hun
talenten extra middelen ter beschikking te stellen om zo talenten kansen te bieden om door te
groeien maar ook zo aan scouting te kunnen doen.
Dit wil zij doen door tijdens baan selectiewedstrijden startplaatsen ter beschikking te stellen aan
verenigingen maar ook door talenten te betrekken bij andere activiteiten van de selecties.
Daarnaast faciliteert de TC Alkmaar een Pupillenproject door op ijsfaciliteiten uren een trainer ter
beschikking te stellen.
De TC Alkmaar streeft ernaar dat de rijders binnen de selectie tijdens trainingen en wedstrijden
een voorbeeld te zijn voor andere schaatsers zodat talenten uit de verenigingen graag
geselecteerd worden. Dit kan door goed voorbeeld gedrag, uitmuntende prestaties en door
herkenbaarheid.

7. Selecteren
Aan de hand van de selectiecriteria doen de trainers in maart een voorstel voor de nieuwe
selecties. Deze wordt voorgelegd aan de TC in een speciaal daarvoor belegde vergadering.
Selectiecriteria worden in aparte bijlage aangeleverd en per seizoen bepaald.

8. Andere partijen
De TC Alkmaar heeft als doel om zoveel mogelijk met andere partijen samen te werken en
daardoor veel te kunnen bieden tegen lage kosten. Partijen die hiervoor in aanmerking komen zijn:
•
•
•
•
•
•

Gewest Noord-Holland / Utrecht
De andere Technische Commissies binnen het Gewest
Top sport Alkmaar
Alkmaar sport
Regionale talenten Centra
Gemeente Alkmaar

Deze lijst is niet sluitend. Binnen het jaarplan zal van jaar tot jaar de strategie ten opzichten van
deze partijen worden bepaald.
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9. Communicatie naar buiten
De TC heeft de verantwoordelijkheid om aan de buitenwereld te laten zien wat de verrichtingen
zijn. Daarom is het belangrijk bepaalde media in te zetten die dit mogelijk maken. Dit wordt gedaan
door een website voor de TC, een facebook pagina en een nieuwsbrief.
Andere doelgroepen zijn lokale media en de Schaatskrant.

10. Financiën.
De kosten van de TC Alkmaar wordt gedragen door.
• Gewest Noord-Holland / Utrecht
• De Ouders
• Sponsoren op verschillende niveaus.

11. Sponsoren
Sponsoren kunnen worden aangetrokken per selectie of per rijders.
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