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Arbitrage commissie, 1-2 personen
Op zaterdag worden de wedstrijden van de jeugd gefloten door scheidsrechters die door de
arbitragecommissie worden toegewezen op een wedstrijd.
Zodra de wedstrijdplanning bekend is, dan kunnen fluiters zichzelf indelen. Helaas gebeurt dit nog
onvoldoende waardoor de gaten moeten worden gevuld. Soms een ingewikkelde puzzel die een
week voor de wedstrijden moet zijn afgerond zodat scheidsrechters weten waar ze aan toe zijn.
Kunnen scheidsrechters niet, dan moeten ze zelf voor vervanging zorgen. Dit doen ze vaak door
een oproep te plaatsen op Facebook, hiervan ben jij (mede)beheerder.
Het kost aan het begin van de competitie even wat tijd, daarna ca 2 uur per week. Houd je van
puzzelen, sta je stevig in je schoen en ben je oplossingsgericht? Dan is dit wellicht wel wat voor
jou. Is er een andere ouder met wie je dit samen wil doen? Meldt je dan met zn 2en aan.
Voor meer informatie kan je bij Sandy terecht via scheidsrechters@mhcweesp.nl

Wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd, 1 persoon
Ben je een kei in puzzels? Dan is dit iets voor jou! Deze functie kan je voornamelijk achter
de schermen vanuit je eigen huis uitvoeren. Je leert de vereniging en al haar activiteiten
kennen en bent een belangrijke spil in de organisatie van het wedstrijdprogramma op
zaterdag. Je werkt nauw samen met het wedstrijdsecretariaat van Jeugd en zorgt er samen voor
dat het programma op zaterdag klopt.
Wat doe je zoal?
- plannen van de wedstrijden jongste jeugd per speelronde (3x per jaar)
- communicatie met de andere clubs en districtskantoor inzake de wedstrijden
- check op wedstrijdformulieren
Heb je vragen? wscjeugd@mhcweesp.nl

Contributiebeheer 1-2 personen
Twee keer per jaar wordt de contributie bij onze leden geïnd. Dit is een belangrijke, maar in
de periode rondom de inning, ook een tijdrovende klus. Ben jij een administratief wonder en
houd jij van puzzelen met getallen?
Je regelt de financiële administratie rondom de twee jaarlijkse contributie-inning. Dit betreft de
voorbereiding, uitvoering en verwerking van de contributie-inning. Samen met de penningmeester
en wellicht een andere gezellige ouder kun je van deze ietwat saaie, maar noodzakelijke en heel
belangrijke klus toch iets leuks maken.
Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar penningmeester@mhcweesp.nl

Sponsorcommissie, 4 personen

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de werving van sponsoren,
relatiemanagement, verzorgen van de sponsoruitingen en het bijhouden van de
lopende contracten en contacten.
In de sponsorcommissie zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor o.a.
acquisitie. Ervaring is niet perse vereist, een gezonde dosis doorzettingsvermogen en
beetje creativiteit is al genoeg!

Overige taken
- de administratie van de sponsorcommissie;
- het zoeken naar nieuwe sponsoren;
- het onderhouden van de huidige sponsoren;
- opzetten van een duidelijk sponsorbeleid;
- het organiseren van sponsoractiviteiten.
Interesse of vragen? Mail naar Peter Rood sponsoring@mhcweesp.nl

Terreincommissie, 1 persoon
Komend jaar/ jaren gaat er best wat gebeuren m.b.t. het terrein; overgang van het beheer naar de
gemeente Amsterdam, de wens voor een 4e veld, vervangen veld 3 en het vervangen van
verlichting voor LED. We zoeken iemand die hier actief mee wil denken, maar die zich ook wil
verdiepen in lopende zaken.

Materiaalcommissie, 1-2 personen
De materiaalcommissie zorgt voor alle materialen die we nodig hebben om te kunnen
hockeyen, van keepersspullen tot hockeyballen. Voor de keepersmaterialen en gevonden
voorwerpen verricht Karlijn al heel veel werk. Nu zoeken we iemand die deze commissie
komt versterken en zich gaat richten op de trainingsmaterialen en de materialen-loods.
Elk jaar raken we heel veel ballen kwijt doordat deze achterblijven na de trainingen en
meegenomen worden door leden en bezoekers. Het afgelopen half jaar zijn we zo al 150 gele
ballen kwijtgeraakt. Wekelijks moet er op vrijdag of zaterdagochtend een rondje worden gelopen
over het terrein om de ballen uit de sloot en bosjes te vissen. Iemand die houdt van buiten zijn en
vissen?
En de materiaalloods? Die moet af en toe opgeruimd worden. Even alle troep uit de karren en de
ballen weer (her)verdelen. Ja eigenlijk een taak van de trainers… maar die kunnen dan door jou
daarop gewezen worden.
Heb je interesse in een van bovenstaande vacatures?
Stuur dan een mail naar Kathelijn hockeyorganisatie@mhcweesp.nl

Zaalcommissie, 1-2 personen
We hebben 2 enthousiaste ouders gevonden voor in de zaalcommissie! We zoeken nog
versterking, want naast dat het met z’n meer mensen leuker is, is het ook minder werk.
Bij voorkeur iemand die de link heeft met Senioren.
Heb je interesse en wil je weten wat het inhoudt ? Stuur dan een mail naar
zaalhockey@mhcweesp.nl . Voor vragen kun je Kathelijn Straatemeier benaderen.

Barcommissie, 5 personen
Natuurlijk draait het bij MHC Weesp om hockey, maar zonder de barcommissie geen
drankjes of hapjes bij ons op de club. Wil jij daarbij helpen?
We zoeken de volgende personen:
Bar coördinator zaterdagochtend (1 persoon, of ‘duo-baan’) :
We zijn voor de zaterdag op zoek naar een bar-coördinator als aanspreekpunt. Een taak van
ongeveer 3 uur per week. En nee, je staat niet de hele zaterdag achter de bar. Maar het is wel fijn
als je op zaterdagochtend regelmatig aanwezig bent.
Wat doe je als bar coördinator?
- Je voornaamste taak is dat je voor de aanwezige vrijwilligers die bardiensten draaien en
supervisors (een vaste poule meiden en jongens) op zaterdag een vraagbaak bent bij
problemen en het 1e aanspreekpunt bent.
- Je maakt de indeling van de supervisors. Het indelen van de vrijwilligers wordt gedaan door
iemand anders.
- Je zorgt voor een goede bar-instructie voor de vrijwilligers en voor supervisors
- En natuurlijk denk je samen de overige bar commissieleden mee over verbeteringen,
assortiment, inkoop etc.
Barcoördinator zondagochtend:
Ook voor de zondag zoeken we een barcoördinator. Dit kan in een duo-baan (wisselend per week).
Deze persoon opent ruim voor de 1e wedstrijd het clubhuis, zorgt dat de koffie klaar staat en dat
alles in gereedheid is gebracht om er een gezellige zondag van te maken.
Inkoop 1-2 personen:
Yvonne doet al heel lang de inkoop van de bar. Dit doet ze met plezier, maar ze wil dit graag
overdragen aan iemand anders, of voorlopig samen met iemand doen.
Op dinsdag inventariseert ze wat er allemaal nodig is aan bier, fris, snoep, brood etc. Ze zet dan
de bestellingen uit bij diverse leveranciers.
Planning bardienst 1 persoon:
Yvonne doet ook al geruime tijd de planning van de bardienst op zaterdag. Met het zelf-inplannen
van diensten is dit steeds makkelijker. Hoe meer mensen zichzelf inplannen, hoe minder werk dit
is. Bardiensten moeten ‘open’ worden gezet en het zelf indelen moet onder de aandacht worden
gebracht van leden. Wekelijks wordt een mail gestuurd naar de leden die het weekend erop
bardienst hebben. Naar aanleiding hiervan zijn er vaak vragen die je dan moet beantwoorden.
Heb je interesse in een van bovenstaande bar-vacatures? Stuur dan een mail naar
barcommissie@mhcweesp.nl of vraag Kathelijn Straatemeier.

