
Lijst van vrijwilligersfuncties  
 
Bestuur 

- Voorzitter 
- Penningmeester 
- Secretaris 
- Hockey technische zaken 
- Arbitrage 
- Horeca en Clubhuis 
- PR & Communicatie 

 
Wedstrijdbegeleiding, training, arbitrage en hockey technische zaken 

- Lijncoördinator (12 punten)  
- Technisch Coördinator Junioren (12 punten). De technisch coördinator junioren is 

verantwoordelijk voor het technische beleid in de junioren-lijn en werkt nauw samen 
met de lijncoördinatoren in de junioren-lijn. 

- Coach (12 punten). Als coach ben je een heel seizoen het aanspreekpunt van je team, 
draag je zorg voor de uitvoering van het wedstrijdschema/trainingen en aanverwante 
zaken. 

- Scheidsrechter (12 punten). Clubscheidsrechters fluiten wedstrijden op de club die niet 
door bondsscheidsrechters worden gefloten. Je fluit altijd een wedstrijd die bij je past, 
dat bepaalt de scheidsrechterscommissie van jouw club. Voor het mogen fluiten moet je 
een kort opleidingsprogramma doorlopen en het scheidsrechter (theorie)examen halen. 

- Spelbegeleider jongste jeugd (12 punten). De spelbegeleiders begeleiden de jongste 
jeugd tijdens wedstrijden, zodat de kinderen leren wat de spelregels zijn en op een 
positieve manier uitleg krijgen in spelsituaties. 

- Begeleider nieuwe scheidsrechters (4 punten). Vanaf de B-lijn moeten alle leden in het 
bezit zijn van een scheidsrechter-diploma. Indien ze dit wensen kunnen ze bij hun eerste 
wedstrijden begeleiding aanvragen. De begeleiders helpen de nieuwe 
clubscheidsrechters bij het fluiten van hun eerste wedstrijd(en). 

- Wedstrijdsecretaris (12 punten). Als wedstrijdsecretaris ben je verantwoordelijk voor de 
communicatie tussen verenigingen m.b.t. de wedstrijden. Daarnaast draag je de 
verantwoording voor het correct inplannen van de thuiswedstrijden. 

- Coördinator wedstrijdtafel (12 punten).  
- Vrijwilliger wedstrijdtafel (6 punten). Tenminste vier halve dagen verwelkom je de 

spelende teams en draag je zorg voor de praktische uitvoering van het gemaakte 
speelschema. Ook controleer je de velden en check je of de ingeplande arbitrage ook 
daadwerkelijk aanwezig is. 

- Coördinator EHBO-inzet (12 punten). De coördinator EHBO-inzet is het aanspreekpunt 
voor de BHV’ers /EHBO’ers en deelt de vrijwilligers in diensten in. 

- EHBO'er/BHV'er (4 punten). Elke zaterdag zijn er 2 shifts waar EHBO/BHV- vrijwilligers 
nodig zijn. De vrijwilligers draaien 3 zaterdagen dienst. 

- Opleidingscoördinator (12 punten). Als opleidingscoördinator ben je verantwoordelijk 
voor de opleidingen van de trainers en coaches. 

- Vrijwilliger Clinics (6 punten). Als vrijwilliger ga je actief op zoek naar mogelijkheden om 
clinics te organiseren en te geven, binnen en buiten de club (bijvoorbeeld op scholen). 
Deze functie is beschikbaar voor leden vanaf de B-lijn. 



Zaalhockey 
- Wedstrijdsecretariaat (12 punten).  
- Zaalindeler (12 punten). 
- Coördinator (12 punten).  
- Zaalwachtoplanner (12 punten). 

 
Evenementen (organisatie en uitvoering) 

- Coördinator Evenementen en Gebruik Clubhuis (12 punten). Je bent aanspreekpunt voor 
de organisatoren van de diverse evenementen, je houdt de evenementenagenda bij en 
stemt af met het bestuur. 

- Organisator Sandsation (12 punten). Je organiseert het toernooi, bent het aanspreekpunt 
voor de vrijwilligers en deelt de vrijwilligers in diensten in. 

- Vrijwiliger Sandsation Tentenkamp (6 punten). Je helpt met het opzetten en afbreken 
van het Sandsation tentenkamp. 

- Vrijwilliger Sandsation Horeca (6 punten). Je bemant de bar/keuken en helpt met het 
organiseren van de maaltijden tijdens Sandsation. 

- Vrijwilliger Sandsation (6 punten). Je ondersteunt de organisator van Sandsation en helpt 
bij allerhande activiteiten/klussen. 

- Organisator Familietoernooi (12 punten). Je organiseert het Familietoernooi tijdens 
Hemelvaart en bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers. 

- Vrijwilliger Familietoernooi (4 punten). Je doet diverse hand- en spandiensten tbv het 
jaarlijkse familietoernooi. 

- Organisator evenementen A/B-lijn (12 punten). Je organiseert evenementen voor de 
A/B-lijn en bent aanspreekpunt voor vrijwilligers. 

- Vrijwilliger evenementen A/B-lijn (4 punten). Je ondersteunt de organisator 
evenementen A/B-lijn en helpt bij allerhande activiteiten en het bemannen van de 
bar/keuken. 

- Organisator evenementen B/C-lijn (12 punten). Je organiseert evenementen voor de lijn 
B/C en bent aanspreekpunt voor vrijwilligers. 

- Vrijwilliger evenementen B/C-lijn (4 punten). Je ondersteunt de organisator en helpt bij 
allerhande activiteiten/klussen en het bemannen van de bar/keuken. 

- Organisator evenementen D-lijn (12 punten). Je organiseert evenementen voor de D-lijn 
en bent aanspreekpunt voor vrijwilligers. 

- Vrijwilliger evenementen D-lijn (4 punten). Je ondersteunt de organisator van de 
evenementen voor de D-lijn en helpt bij allerhande activiteiten en het bemannen van de 
bar/keuken. 

- Organisator evenementen E/F-lijn (12 punten). Je organiseert evenementen voor de E/F-
lijn en bent aanspreekpunt voor de vrijwilligers. 

- Vrijwilliger evenementen E/F-lijn (4 punten). Je ondersteunt de organisator van de 
evenementen van de E/F-lijn en helpt bij allerhande activiteiten en het bemannen van de 
bar/keuken. 

- Organisator evenementen Trimmers (12 punten). Je organiseert evenementen voor de 
Trimmers. 

- Vrijwilliger evenementen Trimmers (6 punten). Je ondersteunt de organisator van de 
evenementen voor de Trimmers en helpt bij allerhande activiteiten/klussen en het 
bemannen van de bar/keuken. 



- Organisator evenementen Veteranen (12 punten). Je organiseert evenementen voor de 
Veteranen en bent aanspreekpunt voor de vrijwilligers. 

- Vrijwilliger evenementen Veteranen (6 punten). Je ondersteunt de organisatoren van de 
evenementen voor de Veteranen en helpt bij allerhande activiteiten/klussen en het 
bemannen van de bar/keuken. 

- Organisator evenementen Senioren (12 punten).  
- Vrijwilliger evenementen Senioren (6 punten). Je ondersteunt de organisatoren van de 

evenementen voor de Senioren en helpt bij allerhande activiteiten/klussen en het 
bemannen van de bar/keuken. 

- Organisator evenementen G-hockey (12 punten). Je organiseert evenementen voor de G-
hockey en bent aanspreekpunt voor de vrijwilligers. 

- Vrijwilliger evenementen G-hockey (6 punten). Je ondersteunt de organisatoren van de 
evenementen voor de G-hockey en helpt bij allerhande activiteiten/klussen en het 
bemannen van de bar/keuken. 

- Organisator Vrijwilligersfeest (12 punten). Je organiseert 1 x per jaar het Vrijwilligersfeest 
en bent het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. 

 
Ledenwerving en sponsoring 

- Coördinator Ledenwerving (12 punten). Je bent het aanspreekpunt voor de vrijwilligers 
en deelt de diensten in en organiseert clinics of andere activiteiten om nieuwe leden 
binnen te halen. 

- Vrijwilliger Ledenwerving (4 punten). Je helpt bij het organiseren van clinics en andere 
activiteiten om nieuwe leden te werven. 

- Coördinator Sponsoren (12 punten). Je ontplooit activiteiten voor het werven van 
sponsoren en is het aanspreekpunt voor sponsoren en de vrijwilligers. 

- Vrijwilliger Sponsorwerving (6 of 12 punten). Je ondersteunt de coördinator bij het 
werven van sponsoren. (Bij het binnenhalen van een sponsorbedrag van € 500,- krijg je 6 
punten. Een sponsor voor > €1000 levert 12 punten inzet op. 

- Vrijwilliger Grote Clubactie (6 punten). Je organiseert de Grote Clubactie in september. 
- Vrijwilliger Sponsorloop (6 punten). Je organiseert een sponsorloop voor alle teams. 

 
Horeca 

- Coördinator bar- en keukenteam (12 punten). De coördinator is het aanspreekpunt voor 
de bar- en keukenvrijwilligers en deelt vrijwilligers in diensten in. 

- Vaste bar-/keukenmedewerker (6 punten per dagdeel). Minstens 3 x keer per jaar team 
aansturen. 

- Bar-/keukendienst op zaterdag (4 punten per dagdeel). 
- Bar-/keukendienst op zondag (4 punten per dagdeel). 
- Bar-/keukendienst op vrijdag (4 punten per dagdeel). 
- Bar-/keukendienst op donderdag (4 punten per dagdeel). 
- Coördinator bestellingen (12 punten). Wekelijks voorraad controleren en bestellingen 

bijhouden. 
 
Facilitaire Zaken 

- Coördinator Facilitaire Zaken (12 punten). Je stemt af met het bestuur over 
onderhoudswerkzaamheden aan clubhuis en het materiaal. Je bent aanspreekpunt voor 
de vrijwilligers materiaalonderhoud en het klusteam. 



- Vrijwilliger Klusteam (6 punten). De vrijwilliger helpt bij het uitvoeren van klussen en het 
doen van onderhoud. 

- Vrijwilliger Materiaalonderhoud (6 punten). De vrijwilliger onderhoudt het materiaal van 
de hockeyclub. 

- Coördinator schoonmaak/was (12 punten). Aansturen van en aanspreekpunt voor 
schoonmaak- en wasvrijwilligers. 

- Vrijwilliger schoonmaak (4 punten). 3 x per jaar schoonmaaktaken uitvoeren. 
- Vrijwilliger was (4 punten). 3 x per jaar wassen en vouwen. 

 
Financieel & Administratief 

- Commissie Financiën (12 punten). De commissieleden houden de clubadministratie bij, 
stellen begrotingen op, innen de contributiegelden, contacteren debiteuren, zijn lid van 
de kascommissie en vragen subsidie aan. 

- Ledenadministratie (12 punten). Je bent verantwoordelijk voor het correct registreren 
van aanmeldingen en opzeggingen in Lisa. Daarnaast draag je de verantwoording om de 
juiste informatie te communiceren naar de leden mbt het lidmaatschap. 

- Coördinator Vrijwilligers (12 punten). De coördinator vrijwilligers is het aanspreekpunt 
voor de coördinatoren en vrijwilligers, deelt vrijwilligers in taken in en is 
verantwoordelijk voor de vrijwilligersadministratie. 

 
Jeugdraad (2 vertegenwoordigers per lijn vanaf de E-lijn) 

- Voorzitter Jeugdraad (12 punten). Je organiseert 4 x per jaar de Jeugdraadsvergadering 
en schuift het eerste kwartier aan bij de bestuursvergadering zodat jullie ideeën kunnen 
voorgelegd worden aan het bestuur. 

- Jeugdraadslid uit de B-lijn (12 punten). Je vergadert 4 x per jaar en komt met leuke en 
goede ideeën om de club nóg gezelliger en beter te maken. Denk aan evenementen, 
social media en sportieve activiteiten. 

- Jeugdraadslid uit de C-lijn (12 punten). Je vergadert 4 x per jaar en komt met leuke en 
goede ideeën om de club nóg gezelliger en beter te maken. Denk aan evenementen, 
social media en sportieve activiteiten. 

- Jeugdraadslid uit de D-lijn (12 punten). Je vergadert 4 x per jaar en komt met leuke en 
goede ideeën om de club nóg gezelliger en beter te maken. Denk aan evenementen, 
social media en sportieve activiteiten. 

- Jeugdraadslid uit de E-lijn (12 punten). Je vergadert 4 x per jaar en komt met leuke en 
goede ideeën om de club nóg gezelliger en beter te maken. Denk aan evenementen, 
social media en sportieve activiteiten. 

 
Afkopen clubtaken voor € 75,- per lid per seizoen 
 


