Kom je helpen?! Samen maken we de club!
Vrijwilligers gezocht voor diverse commissies en functies.
De HCH kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Structurele inzet, eenmalige klussen, advies- en
handenwerk, de club kan het allemaal gebruiken. En dus ook voor ieder wat wils! Jij kiest zelf welke
bijdrage bij jou past zowel voor wat betreft inhoud als de investering in tijd.
In dit overzicht staan actuele vacatures. Per klus kun je zien wat er gevraagd wordt en wat de geschatte
tijdsinvestering is. Dus zoek een leuke klus uit en neem contact op. Samen maken we de club!
Het bestuur
Nb. Mochten we klussen of vacatures gemist hebben, neem dan even contact op met Dionne Puyman via
hockeyorganisatie@hchouten.nl

Scheidsrechters
Hockey kijken wordt veel leuker als je de spelregels echt goed
kent! Word scheidsrechter, dan help je de club en sta je met
meer plezier langs de kant. Nog leuker: je kunt als
scheidsrechter wedstrijden van je favoriete team of je eigen kind
fluiten.
Je krijgt een opleiding, gevolgd door een examen. Als je
vervolgens je kaart hebt, wordt je de eerste paar wedstrijden
begeleid door ervaren scheidsrechters om je op weg te helpen
het volledig zelfstandig begeleiden van een wedstrijd.
Tijdsinvestering
Opleiding: 3 avonden en 2 uur zelfstudie
Fluiten: wij vragen van scheidsrechters dat zij zo’n 3 wedstrijden per jaar fluiten (zaterdag/zondag),
Hockeyervaring
Om een goede scheidsrechter te kunnen zijn, is hockeyervaring niet nodig
Meer weten/interesse? Neem contact op met Peter Groen via 06 57327014 of mail
petergroen1@kpnmail.nl

Jeugd- en Jongste Jeugd coördinatoren
Spin in het web van ‘jouw’ jeugdlijn. Contact met ouders, coaches, trainers en STK, teamindelingen
maken, selecties begeleiden, eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen en vooral zorgen dat alles
loopt en de hockeyzaken op elkaar afgestemd zijn. Allemaal werk van de lijn coördinatoren.
We zoeken coördinatoren voor meerdere Jongste Jeugd lijnen, o.a. meisjes F en Funckeys, daarnaast voor
Meisjes C. In overleg is ook een andere lijn mogelijk.
Tijdsinvestering:
Wisselend van een half tot een paar uurtjes per week met pieken in het najaar bij de opstart van het
seizoen en in het voorjaar bij selecties en het maken van de nieuwe teamindelingen. Relatief rustige
periodes zijn de echte zomer- en wintermaanden.
Hockeyervaring
Voor de functie van lijncoördinator is hockeyervaring niet vereist. Een coördinator is vooral
communicatief, goed in contact leggen, heeft een gezonde clubbeleving, is ambassadeur van het beleid
van HCH, heeft organisatietalent en is bovenal positief ingesteld.
Meer weten/interesse? Neem contact op met Dionne Puyman; hockeyorganisatie@hchouten.nl 0628657632

Barmedewerkers
Heel veel kopjes koffie, goed getapte
biertjes, vrolijkheid en een welkom
gevoel. Allemaal zaken die aan de bar
van HCH te krijgen zijn. Ben jij degene
die er goed in is om ze te verzorgen?!
Kom dan vooral achter de bar staan in
plaats van ervoor! Plezier gegarandeerd
en voordat je het weet, ken je iedereen
op de club. - Minimale leeftijd: 16 jaar.Tijdsinvestering:
De barbezetting wordt in shifts van ongeveer 4 uur ingepland in avonden en weekenden. Jij kiest zelf
welke momenten voor jou het beste passen en hoe vaak je mee wilt draaien. Wij vragen inzet van
minimaal 6 shifts per jaar.
Meer weten/interesse? Neem contact op met Victor Pekarek via horeca@hchouten.nl of 06-54303069

Organisatietalent voor toernooien, verenigingsdag, …
Vind je het leuk om met een enthousiast groepje mensen een
mooie dag neer te zetten? Dan is er bij HCH genoeg te doen! Ieder
jaar zijn er diverse toernooien en andere eendaagse evenementen
te organiseren. Zo willen we aan het begin van het seizoen graag
een verenigingsdag neer gaan zetten en zijn er tijdens het seizoen
allerhande feestjes en sportieve evenementen te organiseren.
De ervaring leert dat je aan het organiseren van een dergelijk
evenement het volgende overhoudt: veel voorpret en positieve
energie, nieuwe vrienden en een voldaan gevoel!
Meer weten/interesse? Neem contact op met Dionne Puyman via hockeyorganisatie@hchouten.nl of 0628657632

Team wedstrijdtafel
Een hartelijk welkom voor alle teams op zaterdag! Voor volgend seizoen zijn we op zoek naar nieuwe
vrijwilligers om de wedstrijdtafel te bemensen. Team wedstrijdtafel bestaat uit 24 mensen. Elke zaterdag
verzorgen we dan de uitgifte van pionnen voor de jongste jeugd, wijzen de bezoekende teams de weg,
geven scheidsrechterjasjes uit en beantwoorden alle vragen.
Tijdsinvestering:
De zaterdag is verdeeld in 2 shifts. In verband met de startende teams om 8.45u zijn wij er van 7.45u10.45u en 10.45u-13.45u. Daarna neemt de bar onze taken over.
Je wordt minimaal 4 keer per jaar ingedeeld, waarbij we rekening houden met je voorkeur.
Hockey-ervaring is niet nodig.
Meer weten/interesse? Meld je aan bij petra@vwzl.nl of kom gerust een keer langs op zaterdag bij de
wedstrijdtafel.

Gevonden voorwerpen
Stick kwijt. Jas laten liggen. Tas gevonden. Er
wordt heel wat verloren en gevonden op onze
club.
We houden op de website een overzicht bij en
we zorgen dat alle spullen zoveel mogelijk
weer terugkomen bij de rechtmatige eigenaar.
Kom jij ons helpen?
Tijdsinvestering: Wisselend per week en
afhankelijk van taakverdeling. Reken op een uurtje per week.
Meer weten/interesse? Neem contact op met Wilma de Waal twdw@ziggo.nl of 0308893887
Nieuwe leden en ambassadeurs gezocht!
We zoeken nieuwe leden! Na een aantal jaren groei, zijn we op het punt aangekomen dat we weer actief
leden moeten gaan werven.
Wie vindt het leuk om de hockeysport en onze club te verkopen?!
Concreet zoeken we mensen die de nieuw op te zetten commissie ledenwerving willen vormen.
Daarnaast zoeken we ambassadeurs. Liefst hebben we voor elke basisschool in Houten een hockeyouder
die in de gaten houdt wanneer een goed moment is om op school de hockeysport te promoten. Uiteraard
gefaciliteerd met materiaal, trainers, flyers en alles wat nodig mocht zijn.
Tijdsinvestering:
Wisselend van een uurtje per maand tot een halve dag promotie op de activiteitenmarkt. Hoogtepunt ligt
voor en na de zomer.
Meer weten/interesse? Neem contact op met Dionne Puyman via hockeyorganisatie@hchouten.nl of 0628657632

