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Gezocht: Meedenkers voor de nieuwste sport Kickit! 
 
 

TECHNISCHE COMMISSIE KICKIT 
 

Taken en verantwoordelijkheden technische commissie 

 

De verantwoordelijkheid van de technische commissie is zorg te dragen voor een optimale 

ontwikkeling van de sport Kickit. De sport Kickit bestaat nog niet als een activiteit met vastgestelde 

regels, kaders, wedstrijden en een organisatie. De belangrijkste opdracht van de technische 

commissie Kickit (TCK) is daarom:  

 

 

• Het vaststellen van regels en kaders voor de nieuwe sport Kickit 

• De promotie van Kickit  - sportstimuleringsactiviteiten (bijvoorbeeld organisatie van 

themadagen, introductie activiteiten, verzorgen van demonstraties etc.) 

• Het organiseren van eventaanbod van de nieuwe sport Kickit – competitie en toernooien. 

• Werving deelnemers – werven van nieuwe deelnemers voor Kickit – (bijvoorbeeld scholen, 

verenigingen, individuele gebruikers) 

• Het bepalen en adviseren over maatregelen die kunnen leiden tot een betere competitie, 

accommodaties, sportmaterialen, oefenvormen. 

 

 

Samenstelling technische commissie Kickit 

 

De technische commissie bestaat in de allereerste plaats uit mensen die zich betrokken voelen bij 

de ontwikkeling van nieuwe sport Kickit, en zich willen inspannen om er een bijdrage in tijd en 

energie aan te besteden. Daarnaast is het belangrijk dat in de samenstelling van de TCK de 

betrokken belanghebbenden – GSN bureau, scholen, docenten/ouders, verenigingen - 

vertegenwoordigd zijn.  

De TCK heeft een voorzitter die samen met de commissieleden een functie- en taakverdeling zal 

maken binnen de commissie.  

 

Voorzitter 

• Agenda samenstellen voor de vergaderingen van de technische commissie en de 

commissievergaderingen voorzitten. 

• Werven, selecteren en adviseren betreffende benoeming van nieuwe technische 

commissieleden en deze inwerken. 

• Contact richting externe partners  

• Beleidsadvies formuleren betreffende de sport aan de hand van de knelpunten, wensen en 

behoeften van verenigingen/scholen en sporters. 

• Samenstellen van het (jaarlijks) werkplan en bijbehorende begroting. 
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• Eventzaken 

• Organiseren van events. 

• Aanspreekpunt vanuit TCK voor events  

 

Regelgeving 

• Opstellen en bijhouden van specifieke spelregels, wedstrijd- en competitiereglementen en deze 

afstemmen met deelnemers events 

• Het opleiden van scheidsrechters 

 

Communicatie 

• Verzorgen van bijdragen voor socials en overige communicatie  

 

 

PLANNING 

 

Periode oktober – december 2022 - Het vaststellen van regels en kaders van de nieuwe 

sport Kickit. 

 

Kickit is de naam voor een nieuwe sport voor mensen met een beperking. Het meest kenmerkende 

van de nieuwe sport is het gebruik van de Amigo – een applicatie voorop een rolstoel waarmee  

een bal tegengehouden, vastgehouden en weggeschoten kan worden. Met de Amigo zijn vele 

verschillende spelvormen mogelijk die in verschillende samenstelling uitgevoerd kunnen worden. 

Met de sport Kickit willen we tot een spelvorm te komen die in teamvorm gespeeld kan worden en 

waarmee competitieve wedstrijdjes gespeeld kunnen worden.  

 

Om zoveel mogelijk informatie te vergaren over de mogelijkheden van de Amigo in relatie met 

diverse spelvormen zijn al diverse testmomenten georganiseerd. Deze info en nog op te halen 

aanvullende info tijdens testmomenten in het najaar van 2022 vormt de basis voor de 

besluitvorming rondom de nieuwe sport Kickit. Het doel is om eind december 2022 de regels van 

Kickit te formaliseren. Dit wordt gedaan door het testen op scholen en bij Only Friends. Door de 

werkgroep, docenten, scholieren, sporters en stagiaires wordt bekeken welke vorm het meest 

aantrekkelijk en eenvoudig is om te spelen.  

Op deze manier hebben we eind 2022 een voetbalvorm: Kickit die gespeeld kan gaan worden 

vanaf 2023. 

 

Periode januari 2023 – december 2023 - Het organiseren van eventaanbod van de nieuwe 

sport Kickit 

 

Het voorjaar 2023 zal in het teken staan van de uitrol van Kickit. Naast de algemene promotie over 

Kickit is de belangrijkste doelstelling; het opzetten van Kickit events. Om deze events te 

organiseren zijn diverse randvoorwaardelijke zaken belangrijk zoals: het vaststellen van een 

eventkalender, het werven en opleiden van officials (w.o. spelregelboek), de inrichting van een 
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wedstrijdsetting (w.o. sportmaterialen), het aansturen/uitvoeren van de eventdagen zelf en het 

promoten over- en verslag doen van de events.  

Dit alles zal in samenspraak gaan met de werkgroep Kickit, die nu nog actief is naast de TCK.  

 

 

Tijd investering deelnemers commissie: 
-1x in de 6 weken digitaal overleg = 8 tot 9 x per jaar max 
-1x per jaar minimaal fysiek contact in combinatie met een event/clinic 
-alle gemaakte kosten voor de commissie worden vergoed, zoals reiskosten bijv. 
 
 
Bent u enthousiast geworden en wilt u meer informatie? Dan kunt u hiervoor contact 
opnemen met Maxime Verdijk via maxime@innobeweeglab.nl  
 
Deadline: aanstaande vrijdag 23 december 2022  

mailto:maxime@innobeweeglab.nl

