
 

Vacature Bestuurslid Werving & Behoud 
(4 uur per week) 
 
 

Functieomschrijving 
Je maakt deel uit van het Bestuur van MHC Ede en bent verantwoordelijk voor 
de werving, opvang en behoud van onze leden. Jij zorgt ervoor dat iedereen 
zich (snel) thuis voelt op en betrokken voelt bij MHC Ede. Deze functie is nog 
redelijk nieuw en je kunt hier echt je eigen stempel op drukken.  
 
Werkzaamheden 

• Opstellen jaarplan voor werving, opvang en behoud met als doel een 
gezond ledenbestand 

• Uitvoering geven aan het jaarplan samen met o.a. de 
Wervingscommissie en de Evenementencommissie Jongste Jeugd 

• Verantwoordelijk voor het proces dat nieuwe leden zich welkom 
voelen op de club en ook betrokken raken bij de club 

• Contact onderhouden met o.a. basisscholen, BSO’s, gemeente voor 
bijvoorbeeld sportdagen en Koningsdagen op de hockeyclub  

• Coördinatie Grote Clubactie, Ede Doet, Rabo Clubcampagne. Met de 
opbrengsten kan er iets moois voor de (aspirant)leden gerealiseerd 
worden 

• Deelname aan de bestuursvergaderingen 1x per maand 

• Deelname aan de Algemene Ledenvergadering, 2x per jaar 
 
Tijdsbesteding 

• Wekelijks 4 á 5 uur (piekmomenten rondom een evenement) 
 
Voor deze vacature zoeken we een vrijwilliger die: 

• Begrijpt hoe belangrijk het is om je thuis te voelen op onze club en wat 
daarvoor nodig is  

• Energie krijgt van het bedenken en coördineren van evenementen en 
gaat voor maximaal resultaat 

• Communicatief vaardig is  

• Initiatief neemt 

• Goed kan samenwerken 
 
 
Heb je belangstelling of vragen?  
Stuur dan een berichtje naar Willem de Jong via secretariaat@mhc-ede.nl.  
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Vacature Administratie vrijwilligersbijdragen 
(4 uur per maand) 
 
 

Functieomschrijving 
Onze jeugdtrainers ontvangen voor hun inzet een maandelijkse 
vrijwilligersbijdrage. Het is hiervoor van belang dat we met alle jeugdtrainers 
een getekende overeenkomst hebben afgesloten. Daarnaast moet worden 
bijgehouden of de trainers daadwerkelijk trainingen hebben verzorgd.  
 
Werkzaamheden 

• Eenmaal per seizoen per jeugdtrainer een vrijwilligersovereenkomst 
opstellen volgens een vast template 

• Zorgdragen voor het tijdig retourneren van de overeenkomst 

• Verzorgen van het archief van de overeenkomsten in Lisa 

• Maandelijks een lijst vaststellen van de uit te betalen bedragen en 
doorgeven aan de penningmeester 

• Eventueel ook het verzorgen van ZZP-overeenkomsten met de 
jeugdtrainers die facturen aan MHC Ede sturen 

 
Tijdsbesteding 

• Aan de start van het seizoen wekelijks enkele uren om alle 
overeenkomsten op te stellen, te versturen en terug te ontvangen 

• Daarna maandelijks ongeveer 2 uur voor: 
o Vaststellen verzorgde trainingen in samenspraak met 

technische commissie 
o Overeenkomsten bijwerken voor wijzigingen in de trainersstaf 
o Afstemmen van de betaling met de penningmeester 

 
Voor deze vacature zoeken we een vrijwilliger die: 

• Initiatief neemt om maandelijks de benodigde informatie te ontvangen 

• Zorgvuldig is in opstellen van overeenkomsten 

• Prettig communiceert met trainers als er problemen zijn met de 
uitbetaalde vergoeding en de zaken direct oplost met de 
penningmeester 
 

 
Heb je belangstelling of vragen?  
Stuur dan een berichtje naar Martijn Cox via penningmeester@mhc-ede.nl of 
bel 06 5020 0272.  
 

mailto:penningmeester@mhc-ede.nl


 

 

MHC Ede zoekt LIJNCOÖRDINATOREN (6 personen) 
(1 - 4 uur per week) 
 
Op het gebied van technische zaken zijn we op zoek naar ondersteuning voor 
en met onze nieuwe technisch manager.  
 
Wij zijn op zoek naar LIJNCOÖRDINATOREN (M/V) voor: 

- Junioren Meisjes A 

- Junioren Meisjes B 

- Junioren Meisjes C 

- Junioren Jongens C 

- Junioren Jongens D 

- Jongste Jeugd F-tallen  

Functieomschrijving 
Je richt je als Lijncoördinator primair op de organisatorische begeleiding van 
de teams in jouw lijn. Je bent betrokken, zichtbaar, bereikbaar en onderhoudt 
actief contact met spelers, coaches, trainers en teambegeleiders.  
 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 
• Zorgen dat iedereen met plezier aan het hockey / clubleven deelneemt 
• Optimaal functioneren van jouw teams 
• Organisatorische begeleiding van teams, coaches en teambegeleiders 

(bijvoorbeeld wedstrijdschema’s, rijschema’s, teamuitjes/teamuitjes, 
teamafspraken, etc.) 

• Goed functioneren van de coaches en teambegeleiders 
• Contact met jouw teams, coaches en teambegeleiders om tijdig 

strubbelingen en problemen te signaleren en hierop in te spelen 
• Coördinatie invallen selectieteams en overige teams 
• Opkomst trainingsgroepen controleren en eventuele actie 

ondernemen 
• Vergaderingen bijwonen (in ieder geval van de Technische Commissie 

en indien mogelijk de trainer/coach overlegvormen) 
• Nieuwe leden en ouders ontvangen 
• Stimuleren van vriendschappelijke wedstrijden in overleg met 

wedstrijdsecretaris 
 
Waarom is het leuk?  
Je hebt betrokkenheid met de spelers uit de lijn. Je hebt contacten met 
kinderen (informeel langs de lijn of voor of na een training/wedstrijd), ouders, 
trainers en coaches op het hockeyveld. Door de organisatie rondom de teams 
goed te regelen, draag je bij aan het vergroten van het hockeyplezier van de 
jeugdleden. 
 
Heb je belangstelling of vragen?  
Stuur dan een mail naar bestuur-to@mhc-ede.nl. Voor vragen kun je contact 
opnemen met Jochem Schulte 06 - 31 12 26 37 
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Vacatures Scheidsrechterscommissie 
(2 – 3 uur per week) 
 
De Scheidsrechterscommissie leidt leden op tot scheidsrechter, coacht en 
stimuleert hen om op een hoger niveau te fluiten en deelt de juiste 
scheidsrechter op de juiste wedstrijd in zodat iedereen met plezier kan 
fluiten. Scheidsrechters zijn het 3e team op het veld. 
 
De Scheidsrechterscommissie bestaat uit 3 personen en zij zoeken een aantal 
enthousiaste personen (spelers, ouders, jong en oud) met hart voor fluiten die 
uitvoering willen geven aan onderstaande activiteiten van de 
Scheidsrechterscommissie: 
 
Commissielid examens 
Je regelt alles rondom de examens: je nodigt de cursisten uit, staat klaar om 
eventuele vragen van cursisten te beantwoorden en communiceert de 
resultaten met de cursisten. 
 
Commissielid begeleiders zaterdagen 
Je zorgt ervoor dat er op zaterdag altijd iemand namens de 
scheidsrechterscommissie aanwezig is van de ‘begeleiders zaterdagen’. 
 
Commissielid Club Scheidsrechters+ (CS+) 
Je regelt alles rondom de CS+ opleiding, zoals het zoeken van nieuwe 
deelnemers, houdt contact met de huidige CS+’ers en organiseert (samen met 
de andere leden) workshops. 
 
Commissielid algemeen 
Je bent aanwezig bij vergaderingen, beslist mee over verschillende 
onderwerpen en helpt waar nodig. 
 
Begeleiders zaterdagen 

• Je loopt op de zaterdagen met een herkenbaar jasje rond op de club 
als aanspreekpunt voor alles wat met scheidsrechterszaken te maken 
heeft 

• Je begeleidt nieuwe scheidsrechters en scheidsrechters die bij jou 
aangeven begeleiding te willen, met behulp van een formulier 

Voor deze functie is het handig dat je zelf wat ervaring als scheidsrechter 
hebt, zo kun je andere scheidsrechters voldoende begeleiding bieden. 
 
Heb jij zin om je handen uit de mouwen te steken om een van deze functies te 
vervullen? Stuur dan een mailtje of appje naar Amber van Offeren 
via scheidsrechters@mhc-ede.nl of 06 227 418 32. 
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