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ALGEMEEN: 
MHC Woerden heeft momenteel zo’n 950 leden. In 
ruim 60 teams nemen zij deel in competitieverband op 
het veld en in de zaal. We huren 4 hockeyvelden van 
de gemeente Woerden en hebben ons eigen clubhuis. 
Zonder goed onderhouden velden en een veilig 
clubhuis kunnen onze leden niet genieten van het 
hockey. Goed onderhoud en beheer is van groot belang 
voor de club.  
 

JE WERKT SAMEN MET 

 De medevrijwilligers in de 
accommodatiecommissie 

 Bestuursafvaardiging (zoals de penningmeester) 

 De beheerder van onze bar, Harriet Telkamp 

 De vrijwilligersmanagers 

DE FUNCTIE: 
Het coördinator Accommodatie houdt zich samen met 
de accommodatiecommissie bezig met:  

 Overleg binnen Woerden, met gemeente(lijke) 
instellingen, met andere sportverenigingen, met 
scholen en met BSO 

 Beheer, onderhoud, ver- en nieuwbouw 
gebouw(en), terreinen en velden 

 Opstellen en (laten) uitvoeren onderhoudsplannen  

 aanwezigheid noodzakelijke vergunningen  

 periodieke risico-inventarisatie en toetsing op 
acceptatie daarvan en/of nemen van aanvullende 
maatregelen  

 reserveren en verhuur velden 
 

MHC Woerden BIEDT: 

 Zichtbaar resultaat van je werk; je helpt mee 
aan de toekomst van MHC Woerden 

 Leuke en enthousiaste mede-vrijwilligers 

 Vrijstelling van bar-, zaal-  en rijdiensten 

 Vrijstelling van de betaling van de non-
vrijwilligersbijdrage (€ 25). 

WIJ VRAGEN:  

 Enthousiaste doener en denker die het leuk vindt 
om bezig te zijn met het verfraaien van onze 
accommodatie 

 Tijdbesteding voor eigen portefeuille van 1-2 uur 
per week. Daarnaast, naar eigen beschikbaarheid, 
bredere inzet binnen verenigingsactiviteiten 
mogelijk (bv vertegenwoordiging van 
Accommodatie in het bestuur) 

 

SAMEN DOEN IN DUO-VERBAND? 

 Dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Een 
samenwerking met een andere vrijwilliger in 
deze rol is prima mogelijk. 

 
 
MEER INFORMATIE: 

 Stuur een mail naar bestuur@mhcwoerden.nl of 
bel met Michiel de van der Schueren (06-
30880006) 

 

“Visie op ruimte” 
 

Coördinator van Accommodatie-commissie  

 

mailto:bestuur@mhcwoerden.nl


MHC Woerden ZOEKT VRIJWILLIGERS (V/M) 

 
 
 

 
 
 
 
 
ALGEMEEN: 
Als voorzitter vervul je een spilfunctie binnen MHC 
Woerden. Je verenigt, verbindt en organiseert vanuit 
de betrokkenheid bij de hockeysport. Je bent het 
gezicht van MHC Woerden binnen en buiten de 
vereniging. Je bent open en benaderbaar. Je stuurt het 
bestuur van de vereniging aan, bent een herkenbaar 
boegbeeld voor de vrijwilligers van MHC Woerden. 

JE WERKT SAMEN MET 

 De medebestuurders, commissieleden en andere 
vrijwilligers van MHC Woerden 

 (ad hoc) De KNHB en bestuursafvaardigingen van 
andere verenigingen 
 

DE FUNCTIE: 

 Zorgdragen voor de visievorming en de 
beleidsontwikkeling van MHC Woerden en 
uitvoering er van 

 Leiden van de vereniging: in de Algemene 
Vergadering, in bestuursvergaderingen en door 
zichtbaarheid voor de leden en vrijwilligers 

 Externe vertegenwoordiging van de vereniging naar 
partijen zoals de gemeente, de KNHB, sponsors, 
andere sportverenigingen, de BSO, pers 

 Toezien op de effectiviteit, efficiëntie en doorloop 
van de activiteiten (van de ‘grote dossiers’) van de 
vereniging 

 Toezien op heldere communicatie waar het de 
aandachtsgebieden van de voorzitter betreft 

MHC Woerden BIEDT: 

 Een ‘hands-on’ bruisende vereniging die er goed 
voor staat 

 Enthousiaste bestuursleden die veel tijd en 
energie steken in de club 

 Een mogelijkheid om zaken te organiseren en snel 
resultaten ervan te ervaren 

 Uitdaging om de club verder te ontwikkelen en te 
laten groeien 

 Vrijstelling van bar-, zaal-  en rijdiensten 

 Vrijstelling van de betaling van de non-
vrijwilligersbijdrage (€ 25). 

 

MHC Woerden VRAAGT:  

 Een hart voor de hockeysport en MHC Woerden  

 Een verbindende helikopterview m.b.t. de 
verenigingsactiviteiten 

 Enthousiast persoon met heldere visie 

 Zichtbaarheid voor leden, vrijwilligers, externe 
stakeholders 

 Beschikbare uren: tussen 5 en 15 uur per week 
tijdens het hockeyseizoen 
 

SAMEN DOEN IN DUO-VERBAND? 

 Dat zou zo maar kunnen, waarom niet?   
 
 
MEER INFORMATIE: 

 Stuur een mail naar bestuur@mhcwoerden.nl of 
bel met Michiel de van der Schueren (06-
30880006) 

 

 
  

“ENTHOUSIASTE, VERBINDENDE BESTUURDER VAN MHC WOERDEN “ 
 

VOORZITTER MHC WOERDEN 
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ALGEMEEN: 
De voorzitter TC is verantwoordelijk voor het 
voorbereiden en uitvoeren van het hockeytechnisch 
beleid en stuurt de Technische Commissie aan.  
De voorzitter TC is lid van het bestuur en adviseert het 
bestuur met betrekking tot hockey-organisatorische en 
hockeytechnische zaken. Onderdelen van de TC zijn 
Jongste Jeugd commissie, JJ wedstrijdsecretariaat, de 
lijncoordinatoren, trainersorganisatie (werven, 
opleiden en belonen), zaalhockey, TRIM-hockey, 
Funkey, G-hockey, de hockeymaterialen 
(materiaalcommissie). Deze vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de voorzitter TC.  

JE WERKT SAMEN MET 

 Vooral de commissieleden in de TC, de trainersstaf 
alsmede met de medebestuurders en andere 
vrijwilligers van MHC Woerden 

 De KNHB en afvaardigingen van andere 
verenigingen, over hockeytechnisch beleid en 
hockeyzaken. 

 

DE FUNCTIE: 

 Voorbereiden en doen uitvoeren van het 
hockeytechnisch beleid 

 Bewaken en uitvoering van het hockeytechnisch 
beleidsplan van de vereniging 

 Leiden van de TC vergaderingen 

 Aanstellen en beoordelen technisch kader 

 Eindverantwoordelijk voor competitie- en 
teamindelingen veld- en zaalhockey 

 Monitoren hockeyontwikkeling van de teams 

 Promoten van sportiviteit en respect in de 
hockeysport 

 Onderhouden contacten met KNHB 

 Aanspreekpunt voor hockeyzaken 
 

MHC Woerden BIEDT: 

 Een ‘hands-on’ bruisende vereniging die er goed 
voor staat 

 Enthousiaste bestuursleden die veel tijd en 
energie steken in de club 

 Een mogelijkheid om zaken te organiseren en snel 
resultaten ervan te ervaren 

 Uitdaging om de club verder te ontwikkelen en te 
laten groeien 

 Vrijstelling van bar-, zaal-  en rijdiensten 

 Vrijstelling van de betaling van de non-
vrijwilligersbijdrage (€ 25). 

 

MHC Woerden VRAAGT:  

 Een hart voor de hockeysport en MHC Woerden  

 Een inzet op organiseren en communiceren. 

 Hockeykennis en -ervaring helpt natuurlijk, maar is 
niet noodzakelijk 

 Zichtbaarheid voor leden, vrijwilligers, externe 
stakeholders 

 Beschikbare uren: 6-8 uur per week tijdens het 
hockeyseizoen 
 

SAMEN DOEN IN DUO-VERBAND? 

 Dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Een 
samenwerking met een andere vrijwilliger in deze 
rol is prima mogelijk.  
 

 Stuur een mail naar bestuur@mhcwoerden.nl of 
bel met Frank Rooijakkers (06-51212121) 

 
 

 

“Organiserende voorzitter Technische Commissie van MHC WOERDEN“ 
 

VOORZITTER Technische Commissie (TC) 
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