Datum: 25 September 2019
Aan: (ouders van) leden van HC Delfshaven
Van: bestuur HC Delfshaven
Wat: vacatures HC Delfshaven
WEDSTRIJDSECRETARIS JEUGD
HC Delfshaven zoekt een enthousiaste ouder die ons als Wedstrijdsecretaris Jeugd
wil helpen bij de organisatie van de competitiewedstrijden voor onze jeugdteams.

Taken wedstrijdsecretaris jeugd

• Inschrijven van de jeugdteams bij de KNHB aan het begin van iedere
speelperiode (in overleg met de technische commissie).
• Inplannen van de thuiswedstrijden
• Controleren van de uitslagen
• Verantwoordelijk voor beslissingen rondom verzetten en afgelasten van
wedstrijden
• Je bent de spin in het web bij de communicatie naar teams & clubs

Hoeveel tijd kost het?

Deze functie kost ongeveer 2 - 3 uur per week, tijdens het veldseizoen. Daarnaast
ben je onderdeel van de technische commissie en aanwezig bij vergaderingen.
Is dit iets voor jou, of heb je aanvullende vragen? Dan kun je contact opnemen
met onze waarnemend wedstrijdsecretaris Marc Knoet 06-52.43.57.20
wsjeugd@hcdelfshaven.nl of met ons bestuurslid technische zaken Rutger Wever
06-51.70.59.54 jeugd@hcdelfshaven.nl

SCHEIDSRECHTERS COMMISSARIS
De Technische commissie zoekt hulp bij het inplannen en begeleiden van de
scheidsrechters. Op dit moment wordt de rol van Scheidsrechters Commissaris door
Rutger Wever vervuld. We zoeken een enthousiaste ouder met gevoel voor
scheidsrechterszaken, die als backup wil meedraaien.

Taken scheidsrechters commissaris
• Inplannen van scheidsrechters voor de thuiswedstrijden van de elftallen
• Rekening houdend met het niveau van de wedstrijd en de ervaring van onze
scheidsrechters
• Het organiseren van de jaarlijkse scheidsrechterscursus en -examen
• Communicatie naar teams & scheidsrechters

Hoeveel tijd kost het?
Deze functie kost ongeveer 1 - 2 uur per week, tijdens het veldseizoen.
Is dit iets voor jou, of heb je aanvullende vragen? Dan kun je contact opnemen
met ons bestuurslid technische zaken Rutger Wever 06-51.70.59.54
jeugd@hcdelfshaven.nl

MATERIAALBEHEERDER
Vanuit zijn functie bestuurslid technische zaken heeft Marc Knoet de afgelopen
jaren het onderhoud en beheer van alle materialen verzorgt. Met de groei van
onze club wordt dit een steeds grotere en logistiek uitdagendere taak worden en
zien we het als bestuur graag ingevuld door een aparte materiaalbeheerder. Met
het oog op onze aanstaande verhuizing naar een eigen accommodatie is er ook
veel vrijheid met het opzetten en uitwerken van het totale beheer van de
materialen.

Taken materiaalbeheerder
• Het onderhouden en beheren van het materiaal (keeperstassen, ballen,
trainingsmaterialen, etc)
• Communiceren met de teams over algemeen materialenbeheer
• Tijdig organiseren vervanging en uitbreiding van het materiaal
• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan
• Zorgen voor een goede inrichting van van het materialenhok

Hoeveel tijd kost het?

Afhankelijk van je eigen invulling kost deze functie gemiddeld 2 uur per maand.
Het concentreert zich met name rondom start/einde van de verschillende
competities en seizoenen.
Is dit iets voor jou, of heb je aanvullende vragen? Dan kun je contact opnemen
met ons huidige bestuurslid technische zaken Rutger Wever 06-51.70.59.54
jeugd@hcdelfshaven.nl

