Zaalcommissielid
Zaalcommissie

Zaalcommissielid
Mixed Hockeyclub Berkel-Enschot is voor de zaalcommissie op zoek naar een
zaalcommissielid. We zijn nu met 3 en willen dit uitbreiden naar 4.
Ben je goed in plannen en heb je verstand van Excel? Dan zijn we op zoek naar jou! We willen
onze commissie uitbreiden met een vierde lid zodat we de taken nog beter kunnen verdelen.
We zijn op zoek naar iemand die samen met een ander zaalcommissielid de trainingen in de
zaal wil inplannen en de thuiswedstrijden wil controleren die worden ingepland door de
KNHB.

Over ons
Dit doen wij:
inventariseren interesse deelname teams voor zaalhockeycompetitie;
•
regelen inschrijven van teams bij de KNHB;
•
regelen zaalhockeyaccommodaties bij de gemeente Tilburg;
•
inplannen van scheidsrechters tijdens de thuiswedstrijden;
•
communicatie rondom de wedstrijden (via WhatsApp) voor alle coaches;
•
registratie van de uitslagen (DWF).
•

Functiebeschrijving
We hebben nu een taakverdeling in de voorbereiding (zalen aanvragen, plannen, controleren),
de communicatie rondom de wedstrijden (WhatsApp) en registratie van de uitslagen (DWF).
Het plannen van de trainingen gebeurt in september (na de derde dinsdag in septembersluitingstermijn aanmelding) en oktober. Verder moeten in november de zalen voor de
wedstrijden vanuit de bond worden gecontroleerd. Het maken van de planning voor de
trainingen neemt ongeveer 8 uur in beslag, maar dat kun je samen verdelen over een paar
weken. De controle van de wedstrijden neemt ongeveer 4 uur in beslag in november. Verder
overleggen we ongeveer 2 tot 3 keer per jaar. We hebben veel contact via WhatsApp. Twee
keer per jaar is er vanuit de KNHB een overleg over zaalhockey: vlak voor het zaalseizoen en

vlak daarna. Dit is altijd in de regio. Tot slot wil het bestuur ook graag op de hoogte blijven.
Daarom sluiten we ongeveer twee keer per jaar aan bij de bestuursvergadering.

Wij zoeken een teamlid dat:
● de planning van de zaalhockey nog eenvoudiger maakt;
● meedenkt in een praktische aanpak. Je hoeft geen verstand van hockey te hebben;
● handig is met Excel of bereid is dat te leren. De kennis is al in huis;
● dagelijks WhatsApp gebruikt om zo snel met elkaar afspraken te kunnen maken;
● in september, oktober en november tijd heeft om de planning samen te maken.

Wat bieden wij jou:
● een fijne sfeer in de commissie;
● een pragmatische aanpak (wij hebben allemaal een baan).

Interesse?
Neem dan contact op Suzanne Roozekrans: 06-24631067

