
Vacatures vrijwilligersfuncties 
juni-2021 
 
Vacatures Aantal personen 

Sponsorcommissie 2-3 

Schoonmaker 1 

Coördinator veteranen dames 1 

Barcommissie 3 

Vrijwilligerscommissie  1-2 

Accommodatie commissie 1 

Voorzitter 1 

 
Sponsorcommissie, 2-3 personen  
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de werving van sponsoren, 
relatiemanagement, verzorgen van de sponsoruitingen en het bijhouden van de 
lopende contracten en contacten.  
In de sponsorcommissie zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor o.a. 
acquisitie. Ervaring is niet perse vereist, een gezonde dosis doorzettingsvermogen en 
beetje creativiteit is al genoeg! 
 
Overige taken 

- de administratie van de sponsorcommissie; 
- het zoeken naar nieuwe sponsoren; 
- het onderhouden van de huidige sponsoren; 
- opzetten van een duidelijk sponsorbeleid;  
- het organiseren van sponsoractiviteiten. 
 
Interesse of vragen? Mail naar Peter Rood sponsoring@mhcweesp.nl  

 
Schoonmaker, 1 persoon (betaald, ca 8 uur per week)   
Het clubhuis wordt in het weekend intensief gebruikt en op maandag moet het weer spik en 
span zijn voor de Buiten Schoolse Opvang.  
Wij zoeken daarom iemand die gedurende het seizoen op maandagochtend (ongeveer 5 uur) en 

nog 2 nader te bepalen dagen (à 1.5 uur) beschikbaar is om tegen betaling schoonmaak- 

werkzaamheden uit te voeren in het clubhuis en kleedkamers.  

 
 
Coördinator veteranen dames, 1 persoon  
Als coördinator ben je aanspreekpunt voor de de spelers, coaches en trainers van deze teams 

binnen de lijn.  
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Barcommissie, 3 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?  

We zoeken de volgende personen: 

 

Voorzitter barcommissie (deze werven we ook als betaalde horeca manager, zie website; ca 

20 uur, betaald)  

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.   

 

Barcoördinator zondagochtend (onderdeel van de taak van horeca manager):  

Ook voor de zondag zoeken we een barcoördinator. Dit kan in een duobaan (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.  

Bar coördinator zaterdagochtend (1 persoon, of ‘duobaan’) :  
We zijn voor de zaterdag op zoek naar een bar-coördinator als aanspreekpunt. 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 aanwezige vrijwilligers die bardiensten draaien en 
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  

- En natuurlijk denk je samen de overige bar commissieleden mee over verbeteringen, 
assortiment, inkoop etc.  
 
Heb je interesse in een van bovenstaande bar-vacatures?  Stuur dan een mail naar 
barcommissie@mhcweesp.nl of vraag Kathelijn Straatemeier 
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Commissie vrijwilligers, 1-2 personen 
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 
● 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; bijhouden vrijwilligers overzicht, schrijven ‘vacature’ 

teksten.  
● 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  
 

Accommodatie commissie, 1 persoon 
De accommodatiecommissie houdt zich bezig met de inrichting het beheer & onderhoud 
van het clubhuis en terras. De commissie maakt een onderhoudsplan op en voert dit uit. 
We zoeken iemand met ervaring of interesse op het gebied van inrichting en/ of  
gebouwenonderhoud.  Dit is een nog op te richten commissie met 2 andere leden. Tijdsbesteding 
voor deze commissie is beperkt.  
 

Voorzitter 

André heeft bij de laatste ALV aangegeven totdat een nieuwe voorzitter is gevonden, nog 
aan te willen blijven als  interim voorzitter (tot uiterlijk juni 2022).  We zijn daarom op zoek 
naar een betrokken bestuurder, die samen met de andere enthousiaste bestuursleden, vrijwilligers 
en actieve leden, verder vorm wil geven aan de ambities en de toekomst van onze mooie actieve 
en enthousiaste vereniging  
Als voorzitter ben je het gezicht van MHC Weesp binnen en buiten de vereniging. Je bent 
enthousiast, een goede leider, open en benaderbaar. Je vervult een spilfunctie en verbindt, 
organiseert en verenigt.  
 
We willen graag met je in gesprek en willen vooral persoonlijk uitleggen wat het inhoudt. Schiet 
daarom een van de andere bestuursleden aan.  
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