
Commissie Wedstrijdsportzaken NGB 

 

Introductie 

Wedstrijden zijn onlosmakelijk verbonden met de krachtsport gewichtheffen. Binnen de 

Nederlandse Gewichthefbond is de Commissie Wedstrijdsportzaken betrokken bij de 

organisatie van de wedstrijdsport.  

 

De commissie wedstrijdsport verzorgt gedurende een kalenderjaar de analyse, planning, 

uitvoering en evaluaties (APEC) bij bondswedstrijden voor verschillende leeftijden en 

niveau’s. De commissie is als een spin-in-het-web en heeft een actieve wervende, 

coördinerende en faciliterende rol naar de wedstrijden en werkt daarbij nauw samen met 

overige commissies zoals “breedte- en topsport” en “technische zaken”.  

 

Samenstelling 

Voorzitter     Sylvia van der Hoek 

Secretaris     Openstaande vacature 

Algemeen leden    Openstaande vacature 

       

Adviseur     Tom Bruijnen 

 

Taken voor de commissie 

De commissie stelt per kalenderjaar (- 9 maanden) de wedstrijdkalender op, op basis van 

eerdere jaren. Aanvullingen daarop zullen worden uitgevoerd op basis van aanvragen van 

clubs. Daarnaast organiseert de wedstrijdcommissie acquisitie bij clubs voor de organisatie 

van toernooien en NK’s met 3 of meer officials en tevens speelt het een rol in het controleren 

en afstemmen voor de uitvoering daarvan. Bij het organiseren van open- of clubwedstrijden 

kan de wedstrijdcommissie adviseren met betrekking tot de uitvoering. Tot slot is de 

commissie verantwoordelijk voor het verwerken van resultaten en het samenstellen van 

rang- en recordlijsten. 

 

Taakverdeling binnen de commissie 

Voorzitter 

De voorzitter heeft binnen de commissie een aansturende en coördinerende rol. Bij 

uitvoeren van meer technische en complexe concepten zal de voorzitter ondersteunen. 

Daarnaast verkent de voorzitter nieuwe concepten voordat deze verder uitgewerkt worden.  

 

Secretaris 

De secretaris is verantwoordelijk voor de interne communicatie. De secretaris organiseert de 

tweewekelijkse vergaderingen van de commissie, tijdens vergaderingen van de commissie 

notuleert hij/zij en werkt hij/zij de actielijst bij. Eens per half jaar brengt de secretaris een 

rapportage uit naar het bestuur.  

 

Een andere rol is het werven van leden van de commissie. Daarnaast zal de secretaris 

betrokken zijn bij de uitvoering van algemene taken van de commissie.  

 

Algemeen lid 

Algemene leden spelen een rol in de algemene taken van de commissie. Denk hierbij aan 

het brainstormen over wedstrijden en kwalificatie-eisen, het helpen bij uitvoeren en 



implementatie van nieuwe concepten, communicatie met clubs en andere betrokkenen, 

advisering en ondersteuning bij organisatie van (grotere) wedstrijden.  

 

Tijdsinvestering 

De commissie wedstrijdzaken vergadert om de week, op dit moment op Donderdagavond 

om 20:30. Deze vergadering duurt 30 tot 60 minuten, afhankelijk van het aantal 

onderwerpen dat op de agenda staat. Gemiddeld zal de tijdsinvestering 1-2 uur per week 

zijn, in de periode rondom een groot toernooi als het NK15+ zal dit meer zijn en in andere 

periodes minder.  

 

 


