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De TC draait in dit verslagjaar voor het tweede jaar in de nieuwe samenstelling met Herman                
van Heteren, Harry Marrenga, John van Gils en Willard van Vugt. Ieder van de TC leden                
heeft een aantal aandachtsgebieden waar vol enthousiasme aan wordt gewerkt. Er wordt            
weinig vergaderd, we zijn vooral doeners. Ons eerste jaar stond vooral in het teken om de                
hoofdtaken van de TC onder de knie de krijgen een daar een eerste eigen kleur te geven.                 
Het tweede jaar hebben we als TC onze eigen kleur kunnen laten zien. Ieder van ons op zijn                  
onderdelen apart en als team op de hoofdlijnen samen. De lijntjes naar trainers, bestuur en               
ledenadministratie zijn kort en dat komt de effectiviteit ten goede. 
 
Onze hoofdtaak is natuurlijk het in elkaar zetten van het winter- en zomerrooster en het               
onderhouden daarvan, met alles wat daar bij komt kijken. Voor beide seizoenen werken we              
al snel met een team van ruim 25 trainers.  
 
In het verslagjaar is er gewerkt aan heel veel onderwerpen. Voor ons als TC leden zijn de                 
volgende zaken het meest in het oog springend geweest afgelopen seizoen. 

1. Skeelertraining aan onze jeugd en in het bijzonder de training aan de nieuwe             
enthousiaste jongens en meisjes die we mochten verwelkomen via het nieuwe           
introductieabonnement skeeleren. Een heel goed initiatief van de jeugdcommissie dat          
zeker vervolg moet krijgen de komende jaren.  

2. De organisatie van het clubkampioenschap skeeleren voor de jeugd was een           
geslaagd evenement en leverde veel blije gezichten op van deelnemers en ouders. 

3. Het vullen van het rooster voor de jeugdtrainers was telkens een hele klus. Met groei               
van de jeugd hebben we extra jeugdtrainers nodig; een uitdaging of zorgpunt 

4. Voor de A-selectie is in samenspraak een trainingsopzet ontwikkeld. De ervaringen           
zullen komende tijd worden geëvalueerd.  

5. De training van de S.O.M kinderen op maandag is geïntegreerd in de reguliere             
jeugdtraining. De eerste ervaringen in het nieuwe seizoen zijn positief.  

6. In samenspraak met Wim en Patricia is bij de fietstraining een slag gemaakt om naar               
een betere aansluiting op de rest van de trainingen. De ervaringen zijn positief.  

7. Het MTB-en ontwikkelt zich positief en is inmiddels een vaste waarde in ons             
zomeraanbod 

8. De hardlooptraining op woensdagavond kampt met een laag deelnemersaantal en          
dat vraagt om aandacht voor het volgende seizoen 

9. De samenwerking met Breda Actief levert goede resultaten op voor de aanwas van             
nieuwe leden zowel schaatsen als ook skeeleren. Op dit moment zijn er voor zomer              
2017 al aanmeldingen voor skeeleren 

10. De samenwerking met SSVB en Striene is verder uitgebouwd en heeft geleid tot             
meer trainingsmogelijkheden. 

 
Het was een geslaagd seizoen en veel waardering gaat uit naar de trainers en hun inzet.                
Daarnaast een woord van dank aan de ledenadministratie van Pieter en Marry voor de fijne               
samenwerking en ondersteuning en tenslotte heel veel waardering voor Corrie Mulders en            
haar niet eenvoudige klus van de jury-coördinatie. 
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