
De Accommodatiecommissie: 
 
Houd je meer van doen dan van vergaderen. Dan is er volop werk bij de accommodatiecommissie, 
zodat het clubhuis en het terrein op orde blijven en waar nodig verbeterd worden. Dat kan, zowel op 
structurele als op incidentele basis.  
 
In een roulerend rooster worden wekelijkse terugkerende activiteiten opgenomen,  zoals;  
 

 Vuil containers legen rondom de velden (wekelijks) 
 

 Icepacks aanvullen (wekelijks) 
 

 Zwerfvuil opruimen rondom de velden en terras (wekelijks) 
 
Regelmatige of periodieke activiteiten zijn 
 

 Grasmaaien van het stuk links naast het clubhuis (toekomst) 
 

 Bladblazen velden en terrein (bladblazen in herfst wekelijks, terrein af en toe) 
 

 Kleine reparaties en klussen 
 

 Contactpersoon alarm die tussen 08-23.00 gaat kijken wanneer er een melding komt. 
 

 Onderhouden computers 
(zorgen dat updates zijn uitgevoerd, maar ook regelmatig controleren of e.a. nog 
functioneert). 

 
 Onderhouden geluidsinstallatie  

(regelmatig controleren of alles nog functioneert, met name na feestjes, waarbij de 
feestgangers ‘’aanpassingen’’ doen). 

 
 De materiaalcommissie is ook onderdeel van de accommodatiecommissie 

 
De vaste klus- en opruimdagen  4 x per jaar die op de kalender staan 
De eerst volgende klusdag is volgende week zaterdag 7 juli 
 
 
Contact persoon: Bestuurslid Accommodatie;  naam accommodatie@hockeyclub.nl 
 

Een starterbijeenkomst is in het clubhuis op 
donderdagavond 6 september van 20.00-21.30 uur. 

 
 
 



De Arbitragecommissie: 
Scheidsrechters zijn onmisbaar op het veld en in de zaal. Niet alleen strakke regie over de 

wedstrijden is belangrijk maar ook de indirecte bijdrage aan het speelplezier. De arbitragecommissie 
zorgt voor de opleiding, begeleiding en indeling van scheidsrechters. 

 
 Scheidsrechter cursus 

Sinds dit jaar wordt de scheidsrechter cursus digitaal gegeven. Het voordeel is dat de cursus 
in je eigentijd en tempo te volgen is. Voorafgaan is er een starters bijeenkomst op 

woensdagavond 19 september om 20.00 in het clubhuis. Het schriftelijk examen 

wordt gezamenlijk op woensdagavond 31 oktober om 20.00 in het clubhuis 
afgenomen.* 

 
 Scheidsrechtersbegeleider 

Ervaren scheidsrechters die nieuwe scheidsrechter tijdens hun eerste wedstrijden op het veld 
kunnen begeleiden. Een scheidsrechterkaart is daarvoor vereist. Informatiebijeenkomst is op 
zaterdag 22 september om 20.00 uur 

 
 Zaalhockeyscheidsrechter(-instructeur) 

Na het behalen van een scheidsrechterkaart is het streven van de club  om middels een 
gecombineerde theorie en praktijkbijeenkomst  scheidsrechters voor te bereiden op het  
fluiten van zaalhockeywedstrijden.  De nader te bepalen bijeenkomstavond zal in november 
zijn. Naast zaalhockeyscheidsrechters zijn we ook nog op zoek naar een 
zaalhockeyscheidsrechters instructeur.  
 
 

Contactpersoon is de Scheidsrechterscommissaris: naam; arbitrage@hockeyclub.nl 
*Data onder voorbehoud evt wijzingen worden gemaild en komen op de site www.hvabcoude.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Communicatiecommissie: 
Ben je de razende reporter met een focus op lokale media of heb je juist kennis van sociale 
media? Ben jij ook van mening dat goede communicatie essentieel is voor het goed en 
plezierig functioneren van onze vereniging en wil je daar graag een bijdrage aan leveren? 
Meld je aan bij de nieuwe communicatiecommissie om de in- en externe communicatie 
verder te ontwikkelen. 
 
• Het  E-blaadje, onze wekelijkse nieuwsbrief 
 
• Verdere verbetering van de interne communicatie binnen de vereniging 
 
• Externe communicatie, pr een razende reporter en een begenadigd fotograaf 
 
• Het opzetten van Social Media 
 
Contactpersoon is de Bestuurssecretaris: naam; bestuur@hockeyclub.nl  
 

De startbijeenkomst is in het clubhuis op 
dinsdagavond  4 september van 20.00-21.00.  
 

 

De gloednieuwe vrijwilligerscommissie: 
Onze vereniging draait op de inzet van onze vrijwilligers, een belangrijke groep mensen die 
we graag zien groeien. De vrijwilligerscommissie is een verse, nieuw te starten commissie, 
die zich gaat bezighouden met het enthousiasmeren van leden en het werven van 
vrijwilligers. 
Heb jij ideeën hoe we deze belangrijke groep mensen kunnen blijven enthousiasmeren?  
Vind je het leuk om creatieve acties op te zetten en uit te voeren om nieuwe vrijwilligers te 
trekken en om de actieve vrijwilligers de aandacht en begeleiding te geven die ze verdienen? 
Meld je dan aan voor deze nieuwe commissie! 
 
Contactpersoon is de Bestuurssecretaris: naam; bestuur@hockeyclub.nl  
 

De startbijeenkomst is in het clubhuis op 
dinsdagavond  18 september van 20.00-21.00.  
 
 



De Financiële commissie: 
Heb je iets met cijfers en wil je op de achtergrond en in je eigen tijd je bijdragen leveren? Of kun je 
adviseren over financiële en fiscale zaken? De financiële commissie kan je hulp gebruiken.   
Veel van deze onderwerpen kunnen op projectbasis, op afroep of door ad-hoc mee te denken 
worden georganiseerd. Er worden geen lange vergadersessies van je verlangd.  
 Onderwerpen onder deze commissie zijn onder andere : 

 Leden- en financiële administratie 
 
 Investeringen en financiering 
 
 Subsidieaanvragen 
 
 Betaalmogelijkheden 
 
 Juridische en fiscale zaken. 

Contactpersoon is de Penningmeester: naam; penningmeester@hockeyclub.nl 

De startbijeenkomst is in het clubhuis op 
dinsdagavond  4 september van 20.00-21.30.  

De Sponsorcommissie: 
Centraal staat het  werven en het onderhouden van contact met sponsors en partners.  
Komend seizoen worden nieuwe activiteiten voor en door de sponsors  ontwikkeld.  
Welk commercieel- en of organisatietalent wil meedenken hoe we gezamenlijk winst kunnen creëren 
voor club en sponsoren. 

 Werven van bordsponsors 
 

 Contact met productiebedrijf van de borden 
 

 Werven van nieuwe subsponsors 
 

 Relatiebeheer bestaande sponsors 
 

 Coördinatie sponsoractiviteiten 
 
Contactpersoon is Bestuurslid Sponsoring: naam; sponsoring@hockeyclub.nl 

De startbijeenkomst is in het clubhuis op 
dinsdagavond  10 juli van 20.00-21.30.  
 


