Bestuurslid Breedtehockey Senioren
Wat houdt de functie in?
Als bestuurslid Breedtehockey senioren ben je lid van het bestuur van mhc HBS. Je hebt als direct
aanspreekpunt de voorzitter van het bestuur en je legt verantwoording af aan de Algemene Leden
Vergadering. Je werkt nauw samen met het bestuurslid tophockey senioren en met de onder jouw
beheer gestelde commissies.
Als bestuurslid Breedtehockey ben je eindverantwoordelijk voor het breedtehockeybeleid senioren
van mhc HBS. Alle niet-selectieteams senioren vallen onder jouw verantwoordelijkheid (jong senioren-,
senioren-, veteranen en trimhockeyteams). Je draagt zorg voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het breedtehockeybeleid voor de leeftijdsgroep van 19 - 80 jaar. HBS heeft een bloeiende
seniorenafdeling met circa 480 leden. Het breedtehockeybeleid senioren hangt nauw samen met het
tophockeybeleid en het breedtehockeybeleid junioren, met name dat van de A-jeugd.
Wat houdt de functie in?
 je hebt als voornaamste doel het activeren, motiveren en coördineren van de onder jouw
beheer gestelde commissie(s): de Heren Elftal Commissie en Dames Elftal Commissie (HEC en
de DEC), het trimhockey en het wedstrijdsecretariaat senioren;
 je levert een bijdrage aan het implementeren van het beleid van mhc HBS gericht op de
breedteseniorenteams;
 je werkt samen met het bestuurslid tophockey en stemt de uitvoering van het
breedtehockeybeleid senioren af met die van het tophockeybeleid;
 je draagt verantwoordelijkheid voor het aanstellen, evalueren en verder ontwikkelen van
trainers en het afhandelen van de arbeidscontracten met de trainers voor zowel veld als zaal;
 je realiseert relevante verenigingsdoelstellingen, die zijn vastgesteld in het bestuur en tijdens
de Algemene Leden Vergadering. Bijvoorbeeld het leveren van een bijdrage aan het
bevorderen van de doorstroom van junioren naar de senioren;
 je signaleert tijdig problemen (bijvoorbeeld binnen de breedteteams, tussen breedteteams of
tussen coach en spelers), analyseert en vervolgens initieer je passende oplossingen;
 je bemiddelt bij incidenten (bijvoorbeeld tussen speler en coach);
 je bent verantwoordelijk voor het beheer van het budget breedtehockey senioren.
We zoeken iemand die:
 het beleid en de visie van onze vereniging ondersteunt en uitvoert, met als pijler ‘zonder goed
georganiseerde breedtehockey…..geen tophockey’;
 affiniteit heeft met trim-, senioren en veteranensport, in het bijzonder hockey;
 ervaring in sport, bij voorkeur in hockeyervaring;
 resultaat- en oplossingsgericht is en beslissingen durft te nemen;
 leiding kan geven, kan omgaan met vrijwilligers, een teamspeler is, makkelijk benaderbaar is
en zich zowel mondeling als schriftelijk helder kan uitdrukken;
 stressbestendig, integer en transparant is;
 financieel inzicht heeft (i.v.m. budgetverantwoordelijk)
Hoeveel tijd ben je kwijt?
Minimaal 6 uur per week. In bepaalde fasen van het seizoen kan dit aantal uur hoger zijn. Bijvoorbeeld
in de voorbereidingsfase van het seizoen, bij incidenten of bij contractbesprekingen. Een lager aantal
tijdens de winterstop en zomerperiode.
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