
 
Mixed Hockeyclub Weesp is met bijna 900 leden een van de grootste sportverenigingen in Weesp. Een club 
met ambities waar gezelligheid minstens zo belangrijk is. In verband met de groei van onze vereniging en de 
stappen die we willen zetten, zijn we op zoek naar een 
 
verenigingsmanager (20-24 uur) 
 
In eerste instantie interim voor een proefperiode van ca 5 maanden (juni- okt).  
De eerste verantwoordelijkheid van de verenigingsmanager is ‘het managen’ van de vereniging; de 
verenigingsmanager ontzorgt het bestuur met dagelijkse beslommeringen, zodat het bestuur zich meer kan 
richten op bestuurlijke taken.  
Je rapporteert aan de voorzitter en werkt nauw met het hele bestuur en veel commissies samen. 
Naast een aantal facilitaire taken, willen we de volgende projecten wij bij de verenigingsmanager 
onderbrengen;  

- vrijwilligers vinden en verbinden 
- initiëren van activiteiten en evenementen 
- coördinatie sponsoring 
- coördinatie communicatie 

 
Taken verenigingsmanager 

- Vind  en verbind je meer actieve leden: Je organiseert de ‘welkom bij MHC Weesp’ avonden, je zoekt 
vrijwilligers, maar bent ook vraagbaak voor nieuwe leden zijn als ze met vragen zitten.  

- Initieer je (hockey gerelateerde) activiteiten en evenementen samen met diverse commissies en 
vrijwilligers: je houdt de jaarkalender en clubagenda bij en hebt daarmee altijd een goed overzicht van 
alles wat er op en rond de velden gaat gebeuren.  

- Geef je leiding aan de dagelijks operatie van de vereniging: Je bent de spin in het web van onze 
vereniging. Je bent hands-on, actief en zichtbaar op de club en vindt het leuk om praktische 
(facilitaire) zaken te regelen. Je bent het aanspreekpunt voor (de niet hockey technische) vragen van 
leden, vrijwilligers en trainers. 

- Ben je aanspreekpunt voor (potentiële) leden, vrijwilligers, ouders van leden en externe partijen 
(waaronder huurders, leveranciers, gemeente, lokale organisaties, etc). 

- Maak je samen met de sponsorcommissie een sponsorbeleid, leg en onderhoud je contact met 
(potentiële) sponsoren en organiseer je sponsor gerelateerde activiteiten;  

- Coördineer je de in‐ en externe communicatie van de vereniging: samen met de bestaande 
communicatiecommissie leden zet je een communicatie en social-media plan op. Je informeert de 
leden proactief, hebt nauwe contacten met diverse commissies, plaatst ook informatie op de website 
en social media.  

 

Functie‐eisen 

MBO+/ HBO werk‐ en denkniveau 

Je hebt klantfocus, bent commercieel‐ en resultaatgericht en besluitvaardig 

Je bent stressbestendig en kunt goed samenwerken 

Je kunt goed plannen, organiseren en projectmatig werken 

Je bent representatief, communicatief en sociaal vaardig 

Je bent inspirerend, creatief en hebt overtuigingskracht 

Je bent sportminded 

Je past goed in de verenigings‐ en hockeycultuur  

Je bent flexibel qua tijden om je werkzaamheden uit te voeren en bent betrokken bij een sportvereniging die 7 

dagen per week in beweging is. Je bent hierbij aanwezig en duidelijk zichtbaar op de club  

20-24 uur, maar geen 9 tot 17 baan  

 

Procedure 

Geïnteresseerden worden verzocht om zo snel mogelijk, maar voor 25 mei hun motivatie aan te geven en 

deze vergezeld van een CV aan te bieden aan de voorzitter Alwin Hollander (voorzitter@mhcweesp.nl) en de 

secretaris Irma van den Hout (secretaris@mhcweesp.nl).  

Arbeidsvoorwaarden zijn nader te bespreken.  
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