
 

 
Vrijwilligerscoördinator (m/v) 
 
De BHV Push is een vereniging van bijna 2.500 leden, waarvan de meeste leden uit de junioren en 
jongste jeugd bestaan. Push kent veel verschillende onderdelen: top- en breedtehockey, trimhockey,  
parahockey. 
Daardoor heeft Push veel vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. Omdat velen handen licht 
werk maken, blijft er een constante behoefte aan enthousiaste en bekwame vrijwilligers om samen de 
klus te klaren. En die inzet van vrijwilligers is voor Push onmisbaar. Daarom is het belangrijk om (meer) 
aandacht te besteden aan de (bestaande) vrijwilligers en om constant in contact te komen met nieuwe 
enthousiaste mensen die iets voor de vereniging willen en kunnen betekenen.  
 
Plaats in de vereniging 
De VWC is de spin in het web van de hockeyclub inzake het werven van vrijwilligers en is het 
aanspreekpunt op het gebied van vrijwilligers. De VWC valt rechtstreeks onder het Bestuur.  
 
Doelstelling 
Het aansluiten van de behoeften aan vrijwilligers enerzijds en de beschikbaarheid van nieuwe 
vrijwilligers anderzijds beter in beeld te krijgen en op elkaar aan te laten sluiten. 
 
Taakomschrijving 
De taken van de vrijwilligerscoördinator zullen de volgende zijn:  

- Werven en selecteren van vrijwilligers onder alle (ouders/verzorgers van) leden  
- Het bestuur ondersteunen en adviseren bij het beleid m.b.t. tot vrijwilligers  
- Inventariseren van de behoefte naar vrijwilligers binnen de hele club (bij commissies en 

bestuur) 
- Aanspreekpunt voor alle zaken m.b.t. in de inzet van vrijwilligers  
- Verzorgen van een vrijwilligersadministratie i.s.m. de ledenadministratie. 
- Communicatie verzorgen op het gebied van vrijwilligers(beleid) 
- Zorgen voor functieomschrijvingen van de verschillende vrijwilligersfuncties 
- Inventariseren van mogelijke opleidingen. 

 
Tijdsinvestering 
Aangezien het een nieuwe functie betreft, is de tijdsinvestering een schatting. De verwachting is dat 
dit circa 3-4 uur per week zal zijn.  
Gezien de omvang van de hockeyclub en het aantal vrijwilligers, zou de functie ook uitgevoerd kunnen 
worden door 2 personen. 
 
Functie-eisen 
De vrijwilligerscoördinator: 

- Heeft bij voorkeur ervaring in recruitment en het managen van personen; 
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
- Heeft het vermogen om mensen te verbinden; 
- Is een netwerker; 
- Heeft affiniteit met BHV Push; 
- Is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de vereniging; 
- Bijhouden van een VOG-administratie. 

 
Budget en middelen 
Voor de functie zullen een emailadres en toegang tot de ledenadministratie beschikbaar gesteld 
worden. Budget wordt in nader overleg vastgesteld. 
 



 

 
 
Informatie of interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie, informeer dan bij Sylvie Wauters, tel 06 14 81 79 75. Bent u 
geïnteresseerd?  Stuur een email aan Sylvie Wauters, bestuurslid, te bereiken op sylvie@push.nl.  
 


