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VRIJWILLIGERSKRANT

WAAROM ZOU JE VRIJWILLIGERSWERK DOEN?

“ Verenigen doe je met elkaar ”

Voor een aantal leden is vrijwilligerswerk bij een sport-

vereniging de normaalste zaak van de wereld. Voor veel 

anderen is dat nog niet het geval. Bij welke groep je ook 

hoort, feit  is dat het bestuur van MHC Woerden een 

noodkreet uitroept naar alle leden om onze prachtige 

hockeyclub te helpen als vrijwilliger.

Ongetwijfeld zijn er veel leden die willen helpen maar 

niet weten waarmee of bij wie ze moeten zijn voor 

informatie. De vacatures zullen op de website geplaatst 

worden. Bovenal kunnen alle leden zelf dit initiatief 

omarmen door contact op te nemen met het bestuur 

( bestuur@mhcwoerden.nl) . Uiteraard kun je ook 1 van 

de bestuursleden aanspreken.

We hopen van harte dat iedereen zich actief voor MHC 

Woerden zal gaan inzetten, alleen dan kan onze 

hockeyclub op een gezonde en professionele wijze 

blijven bestaan!

Als vereniging stellen we dat vrijwillige inzet van 
leden noodzakelijk is om de kosten te beperken.  
 
We vinden dat vrijwilligerswerk een bijdrage levert 
aan een gezonde samenleving. Verenigingen zijn 
daarvoor van groot belang. Verenigingen zijn 
van en voor de leden. Zij kunnen dus in een hun 
bekende omgeving hun steentje bijdragen aan een 
gezonde samenleving. 

Natuurlijk heeft een ieder zo zijn persoonlijke motivatie 
vrijwilligerswerk te doen. Je kunt er onder andere veel 
plezier aan beleven en je legt vaak vriendschappelijke 
contacten met collega- vrijwilligers. Maar het is vooral 
erg prettig de resultaten van je inspanningen te ervaren. 
Zaken die je ook in het dagelijkse leven van pas komen. 
Een gratis leerschool voor het leven.

Vrijwilligerswerk is dus vooral nuttig in heel brede 
zin.

“ Help mee met onze activiteiten .
Uw hulp is hard nodig om onze

vereniging draaiende te houden ”

TIJD
Voor veel mensen is de weinig beschikbare vrije tijd een 
motivatie geen vrijwilligerswerk te doen. Er wordt door 
echtgenoten en samenwonenden vaak beide gewerkt. 
Dit betekent dat ook de zorgtaken thuis verdeeld zullen 
moeten worden. De beschikbare vrij tijd is in de loop der 
tijd dus minder geworden. We hebben het druk, druk, 
druk. Hier geldt echter de regel: vele handen maken 
licht werk! We willen het graag samen doen, waarbij de 
werkzaamheden beter verdeeld zijn en de werkdruk 
voor de huidige vrijwilligers verlaagd kan worden. Of je 
nu een paar uur in de week vrijwilligerswerk doet of een 
paar uur in de maand. Op doordeweekse dagen of in het 
weekend, er is altijd wel een taak binnen de vereniging, 
die daarbij aansluit.



INFORMATIE EN REACTIE:

Vragen en reacties  graag naar 
Willem van der Heijden  

wedstrijdzaken@mhcwoerden.nl

ALGEMEEN:

Een aantal keren per seizoen ontvangen wij van de KNHB de 
competitieschema’s voor veld en zaal. Het wedstrijdsecretariaat 
deelt deze wedstrijden op tijd en op veld in. We zoeken een 
enthousiaste ouder, die ons hierbij wil helpen.

DE FUNCTIE:

De wedstrijdplanner stemt met de wedstrijdsecretarissen en  de 
arbitragecommissie af met welke specifieke richtlijnen de 
speeltijden vastgesteld moeten worden.
Hij/zij stelt vervolgens een concept rooster op in MS Excel en stemt 
dit af met de wedstrijdsecretarissen en de arbitragecommissie.
Na akkoord zorgt de wedstrijdplanner dat speeltijden worden 
ingevoerd in het publicatie-systeem van de KNHB.

MHCW VRAAGT:

- Affiniteit met MHC Woerden 
- Affiniteit met plannen
- Excel-vaardig 
- Communicatieve vaardigheden
- Flexibiliteit 
- Inzet bij aanvang seizoen, herfstperiode & winterstop

MHCW BIEDT:

- Gezelligheid en sociale contacten 
- Uitdaging en ruimte om de vereniging beter te leren kennen 
- Leuke collega vrijwilligers 
- Dankbare leden 
- Vrijstelling van betaling van de non-vrijwilligers bijdrage 

JE WERKT SAMEN MET

De medebestuurders, commissieleden en andere vrijwilligers 
van MHC Woerden. (ad hoc) De KNHB en bestuursafvaardigingen 
van andere verenigingen.

PROCEDURE:

Gesprek met 1 wedstrijdsecretaris en bestuurslid

WEDSTRIJDPLANNER



ALGEMEEN:

Het terrein en de velden van MHC Woerden zijn eigendom 
van de gemeente. Maar voor het overgrote deel van de 
onderhoudswerkzaamheden zijn wij zelf verantwoordelijk. 
De coördinatie van deze werkzaamheden ligt in de vak-
kundige handen van twee terreinbeheerders. 
De terreinbeheerders maken deel uit van de Accommodatie-
commissie.

DE FUNCTIE

De terreinbeheerder houdt zich samen met een collega 
terreinbeheerder bezig met: 
- Coördinatie van het onderhoud van groenvoorzieningen,  
  hekken en tegelpaden
- Controleren en bijhouden van licht- en sproei-installaties
- Plegen van noodzakelijk onderhoud aan containers, 
   doelen etc.
- Onderhouden contact met gemeente en leveranciers

MHCW VRAAGT :

- Enthousiaste doener die plezier heeft om zaken te regelen
- Enige affiniteit met hockey is gewenst
- Tijdbesteding van 1-2 uur per week. 

MHCW BIEDT:

- Zichtbaar resultaat van je werk; je zorgt ervoor dat onze
   club er piekfijn bij ligt
- Leuke en enthousiaste collega terreinbeheerder
- Vrijstelling van de betaling van de nonvrijwilligersbijdrage

PROCEDURE:

Informatief gesprek met de terreinbeheerder

TERREINBEHEERDER

INFORMATIE EN REACTIE:

Vragen en reacties  graag naar 
naar Peter Strijbis 

accommodatie@mhcwoerden.nl



ALGEMEEN:

MHC Woerden heeft zo’n 900 leden. In ruim 60 teams nemen zij 
deel in competitieverband op het veld en in de zaal. 
Goed hockeymateriaal is daarbij essentieel en daarom zoeken 
wij een materiaalbeheerder die samen met een collega hiervoor 
zorg kan dragen.

DE FUNCTIE:

De materiaalbeheerder houdt zich samen met een collega 
materiaalbeheerder bezig met: 
- inventariseren van de behoefte aan hockeymateriaal zoals 
   keeperskleding, ballen, hesjes, doelen etc.
-  aankoop van hockeymateriaal
-  uitgifte en afgifte van hockeymateriaal
-  bijbehorende administratieve werkzaamheden

MHCW VRAAGT:

-  Enthousiaste doener die plezier heeft om zaken te regelen
-  Enige affiniteit met hockey is gewenst
-  Tijdbesteding van 1-2 uur per week. 

MHCW BIEDT:

- Zichtbaar resultaat van je werk; je zorgt ervoor dat onze spelers
   met goed materiaal goede prestaties kunnen neerzetten
- Leuke en enthousiaste collega materiaalbeheerder
- Vrijstelling van de betaling van de non-vrijwilligersbijdrage 
  
PROCEDURE

Informatief gesprek met de materiaalbeheerder

MATERIAALBEHEERDER

INFORMATIE EN REACTIE:

Vragen en reacties  graag naar 
naar Peter Strijbis 

materiaal@mhcwoerden.nl



ALGEMEEN:

Een barcoach is gastheer of -vrouw van de club en heeft 
de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen 
van de bar. Hij/zij heeft een begeleidende en ondersteunende 
rol en vervult deze gemiddeld 8 keer per seizoen.

DE FUNCTIE

Per dagdeel is 1 barcoach aanwezig die wordt
ondersteund door 2 of 3 ouders van de thuisspelende
teams. De dagdelen zijn van:
 - 08.00 tot 12.00 uur
 - 12.00 tot 16.00 uur
 - 16.00 uur tot plusminus 20 uur

Met name voor het laatste dagdeel zijn wij op zoek naar een 
helpende hand.

MHCW VRAAGT :

- Affiniteit met MHC Woerden 
-  Kunnen aansturen en begeleiden van 2 vrijwilligers 
-  Een vriendelijk en gastvrije houding. 
-  Communicatieve vaardigheden
-  Inzicht en overzicht van barwerkzaamheden 
-  Inzet in overleg

MHCW BIEDT:

- Gezelligheid en sociale contacten 
- Uitdaging en ontwikkeling 
- Leuke en enthousiaste collega vrijwilligers 
- Dankbare klanten 
- Vrijstelling van bar-, zaal- en rijdiensten
- Vrijstelling van de betaling van de nonvrijwilligersbijdrage

PROCEDURE:

Gesprek met 1 barcoach en bestuurslid

BARCOACHES

INFORMATIE EN REACTIE:

Vragen en reacties  graag naar 
Sarina Winkel  

barcoaches@mhcwoerden.nl



MEER INFORMATIE? 

Vragen en reacties  graag naar
Anneke Steggink  

secretariaattc@mhcwoerden.nl

ALGEMEEN:

Elk jaar komen er vanuit de middelbare scholen leerlingen 
hun maatschappelijke stage lopen bij MHC Woerden.
Daarnaast komen er via de sportopleiding van het ROC ook 
stagiaires. We zijn op zoek naar twee enthousiaste ouders die 
hen hierin willen begeleiden.

DE FUNCTIE:

Als Coördinator (maatschappelijke) stagiaires ben je
- verantwoordelijk voor een goede match tussen stagewerk
  en invulling door/met stagiaires
- het aanspreekpunt voor de stagiaires
- het aanspreekpunt voor bestuur en commissies
- het aanspreekpunt voor de barcoördinator Harriet Telkamp

MHCW VRAAGT:

- Affiniteit met MHC Woerden 
- Kunnen aansturen en begeleiden van stagiaires
- Een vriendelijk en gastvrije houding. 
- Communicatieve vaardigheden
- Inzet in overleg

MHCW BIEDT:

- Gezelligheid en sociale contacten 
- Uitdaging en ontwikkeling 
- Leuke en enthousiaste collega vrijwillig ers 
- Dankbare stagiaires
- Vrijstelling van de betaling van de non-vrijwilligersbijdrage.

PROCEDURE:

Gesprek met een lid van de Technische Commissie en een bestuurslid

COORDINATOR STAGIAIRES



ALGEMEEN:

MHCW organiseert elk seizoen diverse evenementen zoals 
het Holleboom Toernooi, het Familie Toernooi en Jeugd- en 
Seniorenfeesten maar ook hockeyclinics en eindemaans-
wedstrijden. 

Naast het plezier in hockey zijn deze evenementen bijzonder 
belangrijk voor de betrokkenheid en binding met de club en 
levert dit een positieve bijdrage aan de sfeer op de club. 
MHCW is op zoek naar een coördinator die zorgdraagt voor de 
organisatie van deze evenementen en de verdere ontwikke-
lingen en uitbreiding van evenementen.

DE FUNCTIE

- Agenda beheer van de evenementen
- Overleg met de (evenementen)commissie(s) en initiatief-
  nemers van evenementen over draaiboek, barbezetting, 
  aanvraag vergunningen etc.

MHCW VRAAGT :

- Plezier hebben in organiseren
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden
- Een praktische hands-on instelling
- Gemiddeld 1 tot 2 uur per week aan tijd 
  (tijdens evenement wat meer uren)

MHCW BIEDT:

- Een uitdaging om de evenementen, de communicatie en de 
   organisatie hiervan goed te laten draaien
- Enthousiaste leden, gezellige collega vrijwilligers
- Flexibiliteit en ruimte voor eigen ideeën 
- Vrijstelling van de betaling van de non-vrijwilligersbijdrage 

Uiteraard kan dit ook als duo-activiteit worden opgepakt

PROCEDURE:

Gesprek met een bestuurslid INFORMATIE EN REACTIE:

Vragen en reacties  graag naar 
Gerard Breukelman  

voorzitter@mhcwoerden.nl

COORDINATOR EVENEMENTEN



ALGEMEEN:

Als ledenadministrateur ben je samen met de andere leden-
administrateur(s) verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer 
van belangrijke gegevens van de leden van MHC Woerden. 
Je zorgt ervoor dat de gegevens van elk lid kloppen en actueel zijn. 
Je bent het visitekaartje van de club!

DE FUNCTIE:

- Mutaties verwerken voor nieuwe leden, adres gegevens wijzigen, 
  wijziging in bank gegevens. spelend en niet spelend lid en 
  opzeggingen
- Het onderhouden van contacten met KNHB aangaande kwesties 
   van administratieve aard waaronder het ledenregistratiesysteem
- Up-to-date houden van de ledenadministratie
- Automatische incasso regelen
- Het eerste aanspreekpunt voor leden van MHCW over lidmaatschap 
  kwestie
- Beheren en toepassen van het contributiereglement  

MHCW VRAAGT:

- Een hart voor de hockeysport en MHC Woerden
- Accuraat en efficiënt
- Vaardigheden met het werken met de computer
- Ervaring(of de bereidheid deze op te doen) met software voor de
  ledenadministratie LISA
- Punctualiteit en zorgvuldigheid
- In het bezit van een computer met internet, o.a. voor het verwerken
  van mutaties thuis
- Beschikbare uren: in totaal tussen 10 en 15 uur per week tijdens 
  het hockeyseizoen te verdelen over het team

MHCW 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 de betaling van de non-vrijwilligersbijdrage
 
PROCEDURE:
Gesprek met de penningmeester 

LEDENADMINISTRATEUR

INFORMATIE EN REACTIE:

Vragen en reacties  graag naar 
Arjen Wildemans

penningmeester@mhcwoerden.nl



ALGEMEEN:

De communicatiecommissie houdt zich bezig met alle 
interne en externe communicatie van MHC Woerden. 
Doel van de commissie is het stroomlijnen van de 
communicatie en het adviseren van het bestuur en 
diverse commissies m.b.t. de communicatie. 
Om alle belanghebbenden zoals leden, ouders, vrijwilligers, 
sponsoren en diensten tijdig van de juiste informatie te voor-
zien.

Hij/zij heeft een begeleidende en ondersteunende rol.

DE FUNCTIE

- Redacteurs/tekstschrijvers
- Creatieve en praktische meedenkers

MHCW VRAAGT :

- Affiniteit met MHC Woerden
- Kunnen meedenken in het communicatiebeleid en 
  de ontwikkeling hiervan
- Ervaring met communicatie of marketing
- Ervaring met het schrijven van teksten
- Kennis van Social Media

MHCW BIEDT:

- Goede aansturing door het bestuur
- Uitdaging en ontwikkeling
- Leuke collega-vrijwilligers 
- Vrijstelling van de betaling van de nonvrijwilligersbijdrage

PROCEDURE:

-  Gesprek met bestuurslid Communicatie

CREATIEVE GEESTEN

INFORMATIE EN REACTIE:

Vragen en reacties  graag naar 
Marc Klooster  

communicatie@mhcwoerden.nl



ALGEMEEN:

Sponsoren zijn heel belangrijk voor de club. Zij brengen een groot 
deel van de gelden binnen die nodig zijn om de club draaiende te 
houden. 

  
DE FUNCTIE:

Het lid van de sponsorcommissie houdt zich samen met 
de sponsorcommissie bezig met: 
- opstellen en uitvoeren van sponsorbeleid
- werven en behoud van sponsors
- relatiemanagement
- sponsorevenementen
- kledinglijn
- business club

MHCW VRAAGT:

- Enthousiaste doener en denker die het leuk vindt om te netwerken,
  sponsoren te binden en nieuwe te linken aan de club
- Tijdbesteding van 1-2 uur per week. Daarnaast, naar eigen 
  beschikbaarheid, bredere inzet binnen verenigingsactiviteiten 
  mogelijk.
- Enige affiniteit met hockey is gewenst

MHCW BIEDT:

- Zichtbaar resultaat van je werk; je helpt mee aan de toekomst 
  van MHC Woerden
- Leuke en enthousiaste collega vrijwilligers
- Vrijstelling van de betaling van de non-vrijwilligersbijdrage 

PROCEDURE:

Informatief gesprek met bestuurslid Sponsoring 

LID SPONSORCOMMISSIE

INFORMATIE EN REACTIE:

Vragen en reacties  graag naar 
Gerard Breukelman  

voorzitter@mhcwoerden.nl



ALGEMEEN:

Zonder vrijwilligers kan een hockeyvereniging niet draaien. 
Het coördineren van het vrijwilligersnetwerk is daarom een 
essentiële functie binnen onze vereniging.

DE FUNCTIE

De coördinator vrijwilligersnetwerk houdt zich in nauw 
overleg met het bestuur bezig met: 
- bepalen van het vrijwilligersbeleid binnen de club
- werven en selecteren van vrijwilligers 
- inventariseren van de behoefte aan vrijwilligers binnen 
  de verschillende commissies 
- onderhouden van het vrijwilligersnetwerk en de 
   vrijwilligersadministratie

MHCW VRAAGT :

- Enthousiaste denker en doener die het leuk vindt om 
   te netwerken en vrijwilligers te binden aan de club
- Tijdbesteding van 1-2 uur per week

MHCW BIEDT:

- Zichtbaar resultaat van je werk; je helpt mee aan de 
   toekomst van MHC Woerden
- Leuke en enthousiaste collega vrijwilligers
- Vrijstelling van de betaling van de non-vrijwilligersbijdrage

PROCEDURE:

Informatief gesprek met een bestuurslid

COORDINATOR VRIJWILLERSNETWERK

INFORMATIE EN REACTIE:

Vragen en reacties  graag naar 
Marjan Vontenie

vrijwilligers@mhcwoerden.nl



TC LID G-HOCKEY

ALGEMEEN:

Het doel van G-hockey bij MHCW is om spelenderwijs de 
basisvaardigheden van hockey aan te leren en soms 
wedstrijdjes en toernooitjes in de regio te spelen. 
Hierbij ligt het accent op spelplezier en vertrouwen in eigen 
kunnen en mogelijkheden. Alles is er verder op gericht de 
spelers binnen hun mogelijkheden plezier in sport te laten 
ervaren. We zijn op zoek naar enthousiaste coördinator om 
dit mogelijk te maken.

DE FUNCTIE:

Als TC lid G-Hockey ben je
- aanspreekpunt voor hoofdtrainer G-hockey, spelers 
   en ouders van de G-hockey
- schakel/link naar de club
- bereid om mee te gaan naar toernooien/wedstrijden
- met enige regelmaat aanwezig zijn bij de trainingen

MHCW VRAAGT:

- Affiniteit met MHC Woerden
- Affiniteit met de doelgroep
- Kunnen aansturen en begeleiden van stagiaires
- Een vriendelijk en gastvrije houding. 
- Communicatieve vaardigheden

MHCW BIEDT:

Gezelligheid en sociale contacten 
- Uitdaging en ontwikkeling 
- Leuke en enthousiaste collega vrijwilligers 
- Dankbare G-hockeyers
- Vrijstelling van betaling van de non-vrijwilligers bijdrage 

PROCEDURE:
Gesprek met een lid van de Technische Commissie en 
een bestuurslid

INFORMATIE EN REACTIE:

Vragen en reacties  graag naar 
Anneke Steggink   

secretariaattc@mhcwoerden


