Toernooicoach bij NRT en Junioren Tour
Inleiding
De afgelopen maanden is er onder verschillende stakeholdersgroepen uitgebreid onderzoek
gedaan naar de rol van Bondsgedelegeerden. Uit de resultaten van het onderzoek en de
behoeften van verschillende stakeholdersgroepen is gebleken dat er behoefte is aan een rol die
toekomstbestendig is en meer past bij deze tijd. Dit heeft er toe geleid dat er een nieuwe
vrijwilligersfunctie tot stand is gekomen: KNLTB Toernooicoach. Met ingang van het
winterseizoen 2019/2020 wordt deze nieuwe rol geïntroduceerd.
In plaats van een controlerende en toezichthoudende rol is de nieuwe functie meer gericht op
het adviseren en ondersteunen van de toernooileider. De Toernooicoach faciliteert de
toernooiorganisatie vanuit eigen kennis en ervaring om een succesvol toernooi te organiseren.
Overzicht verantwoordelijkheden/werkzaamheden KNLTB Toernooicoach:
3 maanden voorafgaand aan het toernooi
- De toernooileider neemt contact op met de Toernooicoach
- Bij de Junioren Tour en Nationale Ranglijsttoernooien spelen grote belangen i.v.m. het
behalen van punten voor de ranglijst. Het is daarom verplicht dat de Toernooicoach
aanwezig is bij de loting.
- De toernooileider stuurt ter controle de bijzondere toernooibepalingen en het
spelersmemo naar de Toernooicoach.
- De Toernooicoach adviseert de toernooileider over de organisatie van een succesvol
toernooi.
- De Toernooicoach brengt eventueel extra kennis over van de toernooiplanner, NRT of
Junioren Tour.
Tijdens het toernooi
- Bij de loting en plaatsing is de Toernooicoach aanwezig.
- De Toernooicoach zal 1 keer aanwezig zijn tijdens speeldagen in een weekendtoernooi
of 2 keer tijdens een weektoernooi.
- De Toernooicoach ondersteunt de toernooileider tijdens het toernooi op afstand. Bij
vragen kan de toernooileider telefonisch contact opnemen met de Toernooicoach.
- Bij conflicten treedt de Toernooicoach bemiddelend op. Als het niet telefonisch opgelost
kan worden kan de Toernooicoach afspreken om naar het park te komen.
Na afloop van het toernooi
- De evaluatie van het toernooi is erg belangrijk. De Toernooicoach kan je adviezen en
verbeterpunten geven richting de organisatie van het toernooi voor volgend jaar.
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