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Lid Barcommissie, 3-4 personen
Natuurlijk draait het bij MHC Weesp om hockey, maar zonder de barcommissie geen
drankjes of hapjes bij ons op de club. Wil jij daarbij helpen? Er zijn verschillende taken waar
we hulp kunnen gebruiken: inkoop, indeling barondersteuners, voorraadbeheer en zo maar
wat handjes en inzet.
We zoeken de volgende personen:
Voorzitter barcommissie
De voorzitter van de barcommissie zorgt voor de grote lijn, maar vind het ook leuk om de handen
uit de mouwen te steken. We hebben de ambitie om de inzet onze bar naar een hoger plan te
trekken, maar moeten ook nog werken aan een goede basis. Jij ziet dat wel zitten om dat met een
van de bestuursleden op te pakken.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de barcommissie, aanspreekpunt
leveranciers, beheer van het assortiment en de service op dit gebied naar onze leden.
Tijdinvestering? Tja… de ervaring leert dat je er zo een dagtaak aan kan hebben, maar dat is niet
wat we willen. We hopen met de uitbreiding van de barcommissie en het aannemen van een
accommodatiebeheerder dat we met meer mensen, minder gaan doen.
Bar coördinator zaterdagochtend:
We zijn voor de zaterdag op zoek naar een bar coördinator die het een en ander coördineert en als
aanspreekpunt bent voor de supervisors. Een taak van ongeveer 3-4 uur per week. En nee, je
staat niet de hele zaterdag achter de bar. Maar het is wel fijn als je op zaterdagochtend regelmatig
aanwezig bent.
Wat doe je als bar coördinator?
- Je voornaamste taak is dat je voor de supervisors (een vaste poule meiden en jongens) op
zaterdag een vraagbaak bent bij problemen en het 1e aanspreekpunt bent.
- Je maakt de indeling van de supervisors. Het indelen van de vrijwilligers wordt gedaan door
iemand anders.
- Je zorgt voor een goede bar-instructie voor de vrijwilligers en voor supervisors (dit kan ook
een eenmalig project zijn wat iemand los op wil pakken).
Barcoördinator zondagochtend (duo-baan):
Ook voor de zondag zoeken we een barcoördinator. Dit kan in een duo-baan (wisselend per
week). Deze persoon opent ruim voor de 1e wedstrijd het clubhuis, zorgt dat de koffie klaar staat
en dat alles in gereedheid is gebracht om er een gezellige zondag van te maken.
Interesse
Heb je interesse in een van bovenstaande vacatures? Of heb je nog een vraag hierover? Stuur
dan een mail naar barcommissie@mhcweesp.nl of vraag Kathelijn Straatemeier

Commissie ledenwerving, 3-4 personen
Inclusief coördinator
We zijn op zoek naar enthousiaste (ouders van) leden die actief leden willen werven.
MHC Weesp heeft ongeveer 800 leden. Met de komst van een grote wijk (Weespersluis) zien
we veel kans om het aantal leden te laten groeien. De commissie ledenwerving gaat actief
op zoek naar nieuwe leden. Een aantal aandachtsgebieden zijn het werven van meer
jongens, senioren en LG leden.
Samenstelling
De commissie ledenwerving bestaat uit 3 tot 4 leden waarvan één de coördinator is. De
coördinator ledenwerving werkt binnen de club nauw samen met: communicatie commissie en
Jongste jeugd commissie. De voorkeur voor de leden gaat uit naar:
- iemand die MHC Weesp goed kent
- een bewoner van de nieuwe wijk Weespersluis of die deze wijk goed kent
- een lid met een zoon in de (jongste) jeugd
Taken
● Bedenken van acties om nieuwe leden te werven (scholen langs gaan, flyers verspreiden,
adverteren, …..)
● Organiseren van ledenwerfacties (toernooi jongens, clinics, Verenigingen markt S&B,… )
Tijdsinvestering
Aangezien het een nieuwe functie betreft, is de tijdsinvestering een schatting. De verwachting is
dat dit voor de coördinator maximaal 2 uur per week zal zijn en voor de overige leden minder.
Interesse
Heb je interesse en mogelijk nog vragen? Dan kan je terecht bij Irma van den Hout, bestuurslid
met ledenwerving & behoud in haar portefeuille.
Of stuur een mail naar vrijwilligers@mhcweesp.nl

Commissie vrijwilligers, 1-2 personen
Inclusief coördinator
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, ook MHC Weesp niet. De inzet van vrijwilligers
is onmisbaar. De commissie vrijwilligers gaat actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers en
besteed aandacht aan het tevreden houden van de bestaande vrijwilligers.
Samenstelling
De commissie vrijwilligers bestaat uit 1 of 2 leden. Waarvan één de coördinator is. De commissie
werkt nauw samen met veel commissies.
Taken
● Onderhouden contacten met vrijwilligers
● Vraagbaak voor nieuwe en vaste vrijwilligers
● Ondersteunen van commissies bij het opvullen en werven van vrijwilligers (het actief
werven ligt bij de commissies zelf)
● Inventariseren behoefte naar vrijwilligers binnen de club (commissies en bestuur)
● Coördinatie werving vrijwilligers
● Het bestuur ondersteunen en adviseren bij het beleid m.b.t. tot vrijwilligers
● Mee-organiseren jaarlijkse vrijwilligers bedank middag/avond
Tijdsinvestering
Tijdsinvestering is een schatting. De verwachting is dat dit circa 2 uur per week zal zijn.
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@mhcweesp.nl

Lid Communicatie Commissie
De communicatiecommissie houdt zich bezig met de interne en externe communicatie van
de club. Dit houdt in dat de commissie de website en sociale media onderhouden, leden
mailen over ontwikkelingen op de club, de nieuwsbrief versturen en andere commissies
ondersteunen met hun communicatie uitingen. De communicatiecommissie zoekt extra
ondersteuning.
Wat we zoeken?
Ben jij goed in het schrijven van teksten, of vind je het leuk om de social media van de club bij te
houden. Weet je veel van websites? Kom dan onze commissie versterken.
Tijdsinvestering
Naar eigen beschikbaarheid.
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar communicatie@mhcweesp.nl

