
 

 

Wedstrijdsecretaris 

 
Wedstrijdsecretariaat, onderdeel van de 
Arbitragecommissie 

 
  

 

Wedstrijdsecretaris 

Mixed Hockeyclub Berkel-Enschot is voor het wedstrijdsecretariaat op zoek naar een 

wedstrijdsecretaris 

 

Ben jij een secuur persoon die energie krijgt van een strakke planning? Kun jij logistieke 

puzzels oplossen, maar heb je tevens de flexibiliteit om opnieuw aanpassingen te maken? Dan 

wij op zoek naar jou voor deze servicegerichte functie! Als wedstrijdsecretaris vervul dé 

sleutelrol voor alle speeldagen en bekleed een cruciale functie binnen onze vereniging. 

 

Over ons 

Het wedstrijdsecretariaat maakt onderdeel uit van de Arbitragecommissie (AC) omdat voor de 

snelle invulling van het wedstrijdprogramma is het van groot belang is om de lijntjes kort te 

houden. De AC heeft een eigen voorzitter die tevens onderdeel is van het Bestuur. 

 

Functiebeschrijving 

● Als wedstrijdsecretaris ben je verantwoordelijk voor het in samenwerking met de 

KNHB inplannen van veldwedstrijden van de jeugd en senioren met tijd, veld en 

scheidsrechters. Dit laatste in overleg met de AC  

● De eventuele verzoeken om eerder of later te spelen van veldwedstrijden te 

honoreren. 

● Het onderhouden van contacten met de KNHB of het district van de KNHB over zaken 

die gerelateerd zijn aan het wedstrijd secretariaat.  

● Het onderhouden van contacten met het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander 

omtrent onregelmatigheden. 

● Je bent het aanspreekpunt voor overige verenigingen, alles betreffende 

veldwedstrijden. 

● Je geeft veldwedstrijd wijzigingen door aan coaches, scheidsrechters en tegenstander. 

● Het controleren van het DWF, niet ingevulde uitslagen of eventueel uitgedeelde rode / 

gele kaarten doorgeven aan strafcommissie. 

 



In een seizoen zijn er drie pieken,  

- Drukke periode bij aanvang van indelen competitie ( aug.)  

- Minder drukke periode van de herindeling jeugd ( okt. ) tijdens herfstvakantie. 

- Drukke periode bij indeling aanvang 2e helft competitie (febr.) van de senioren en de 

jeugd 

 

N.B. Deze rol kan door één of meerdere personen worden ingevuld. Heb je een maatje met 

wie je dit zou willen doen? Dit is mogelijk! 

 

Wat bieden wij jou 

● Een sleutelrol binnen onze vereniging 

● Alle teams spelen dankzij jouw planning 

● Je wordt uitgenodigd voor de vrijwilligersdag 

● Je krijgt een mooi speciaalbier bij aantreding 

 

 

Interesse? 

vrijwilligers@mhcbe.nl  
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