Vacatures

-

Voorzitter

Je bent onderdeel van het (dagelijks) bestuur van HCH en verantwoordelijk voor de externe
contacten, je bent ‘het gezicht’ van de hockeyclub, het voorzitten van bestuursvergaderingen en de
A.L.V. en samen met je medebestuursgenoten het uitzetten van beleid en met evenementen een
woordje te doen. Tevens ben je voor eventuele subcommissies het aanspreekpunt, welke commissies
dit zijn zal in overleg gaan met je bestuursgenoten. Tijdsbesteding is 12 bestuursvergaderingen en 1
A.L.V. per jaar met de bijbehorende voorbereiding. Alsmede je aanwezigheid op (enkele)
evenementen en bij voorkeur wekelijks op zaterdag of zondag de club (dit kan ook gewoon tijdens en
rond je eigen wedstrijd of die van je kinderen zijn).

-

Sponsorcommissie

Je bent verantwoordelijk voor contacten met (potentiële) sponsoren, sponsorcontracten, acties
(grote clubactie e.d.). Contact met sponsoren over aanleveren logo’s en dergelijke. De
sponsorcommissie heeft op dit moment slechts 1 lid. Wij kunnen hier zeker nog hulp gebruiken en de
tijdsbesteding kun je zo gek maken als je zelf wilt. Met één a twee uur per week zijn we al een heel
eind.

-

Trainingscommissie

Je bent verantwoordelijk voor het trainingsschema en de bezetting door en werven van trainers, het
organiseren van trainersavonden, alsmede het onderhouden van de contacten met Hockey Werkt.
De huidige commissie bestaat momenteel uit 2 leden die het trainingsschema in elkaar zetten. Echter
hier zijn we op zoek naar iemand die de verantwoordelijkheid neemt over het beantwoorden van de
mailbox en de administratie (uren etc.) van de trainers voor zijn of haar rekening wilt nemen. Het
betreft dus vooral de communicatie en hockeykennis is zeker niet vereist.

-

Coördinator Benjamins

Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van de trainers op zaterdagochtend. En het bijhouden
van de administratie (drie keer meetrainen is aanmelden). Tijdsbesteding is 1,5 uur per week. Dat is
dan op zaterdag van 8.45 tot 10.00 uur. En nog een kwartier per week voor de mailbox e.d. (enige)
hockeykennis zou goed van pas komen.

-

Elftallencommissie

Je bent verantwoordelijk voor het proces en de samenstelling van de elftallen, plaatsen in een team
van nieuwe leden, alsmede aanspreekpunt voor coaches en leden/ouders. In huidige commissie
zitten mensen die de AB jeugd, DC jeugd, senioren en jongenslijn hebben onderverdeeld. Voor
volgend seizoen zijn wij op zoek naar personen die de AB jeugd op zich zou willen nemen of de
senioren. Iemand die de kar wilt trekken voor de eerstelijnsteams is gewenst. Hockeykennis is hier
niet vereist, omdat selecties en dergelijke door selecteurs, en de input van coaches en trainers
worden gedaan. Het is vooral belangrijk dat je deadlines in de gaten houdt, tijdig communiceert en
het proces bewaakt. De tijdsbesteding zit met name tussen de meivakantie en de grote vakantie. Het
kost je in die periode wel 3 uur per week. De rest van het seizoen is het ongeveer een half uur per
week.

-

Materialencommissie

Je bent verantwoordelijk voor het bestellen en de uitgifte van de materialen, ballen, keepersspullen,
maskers, trainingsmaterialen e.d. en het bijhouden hiervan in MATS. De huidige commissie wordt
momenteel bezet door 1 persoon wiens kind na dit seizoen doorschuift naar de F. De tijdsbelasting
zit voornamelijk aan/voor het begin en aan einde van het seizoen. Gedurende die 4 weken kost je dit
ongeveer 4 uur per week. Gedurende het seizoen zou wanneer dit door meerdere personen wordt
opgepakt niet meer dan een half uur in de week zijn.

-

Arbitragecommissie

Je bent medeverantwoordelijk voor het inplannen van scheidsrechters tijdens het voor- en najaar
seizoen en de zaalcompetitie. Samen met je collega’s organiseer je een aantal keer per jaar
scheidsrechters cursussen en heb je contact met de KNHB voor het aanvragen van een
scheidsrechters examen. Deze commissie wordt momenteel bezet door 2 personen, echter wij
kunnen hier minimaal 1 persoon gebruiken om te helpen met het inplannen van scheidsrechters. Als
planner zorg je ervoor dat de juiste scheidsrechter, de juiste wedstrijd fluit. De tijdsbelasting is met
name bij de start van de seizoenen en dan 2 uur per week.

-

Evenementencommissie

Je bent verantwoordelijk voor de evenementen, zoals ABeek, C/D-kamp, E/F-kamp, seizoensopening,
scholenhockey tournooi, ouder-kindhockey en Blommenstijn. Deze commissie is met name op zoek
naar ouders, of in ieder geval enige senioriteit die de jeugdevenementen voor hun rekening willen
nemen. De tijdsbesteding is wisselend per evenement. ABeek en Blommenstijn zijn goed bemenst.

-

Begeleiding Jeugdtrainers (niet hockey technisch maar didactisch/pedagogisch)

Heb je ervaring bijvoorbeeld in het onderwijs of op ander didactisch/pedagogisch vlak? In het kader
van onze aanpak “Train de Trainer” zijn wij zijn op zoek naar begeleiders voor onze (jeugd)trainers. In
dit kader zijn we niet op zoek naar hockey technische begeleiding, want die hebben we in huis, maar
naar begeleiding op het gebied van hoe breng ik iets over/hoe ga ik met kinderen om/hoe behoud ik
de aandacht? Dit kan “hands on” zijn op het veld, of een keer een workshop verzorgen. Heb je
interesse meld je bij Jasper Stokkermans.

-

Coach Heren Jong 1

Je bent verantwoordelijk voor het coachen van de Heren op zondag.

-

Trainers

Om al onze leden te kunnen voorzien van 2 trainingen per week zijn wij altijd op zoek naar
enthousiaste (jeugd)trainers. Je bent van harte welkom vanaf de C-leeftijd om training te geven in
overleg met de trainingscommissie. Trainers krijgen een (kleine) vergoeding. Meld je bij de
trainingscommissie.

-

Barpersoneel

De barcommissie is op zoek naar uitbreiding van het barpersoneel en dan met name voor de vrijdag.
Barpersoneel krijgt een (kleine) vergoeding. Meld je bij de barcommissie.

-

???

Staat er niks bij voor jou, maar mis je nog iets, of heb je andere kwaliteiten en/of goede ideeën voor
de hockeyclub? Meld je bij info@hilverhockey.nl

