
Vacature Vrijwilliger BHV Push 

 
 

Dames TC 
Commissie: Dames TC 

 

Profiel: Enthousiaste, communicatie vaardige regelaar – hockeykennis niet 
vereist 
 

Taakomschrijving: Werkzaamheden technische commissie 
 
De Dames TC commissie heeft als doel alle hockey technische 
zaken te organiseren voor de teams die vallen onder de 
breedtesport.  Het betreft binnen Push  onderwerpen als: 
 

• Teamindeling en beheer (o.a. mutaties en nieuwe leden, 

ondersteuning ledenadministratie) 

• Voorbereiden van de competitie- en poule indeling 

• Doorstroom vanuit de jeugd, communicatie met 

Lijncoördinator MA-lijn 

• Advies aan het bestuur betreffende verenigingszaken 

• Onderhouden app groepen aanvoerders damesteams 

Je bent als eerste contactpersoon voor de aanvoerders de spil in 
het web van een veelheid aan activiteiten die Push rijk is. Doordat 
je veel met de teams bezig bent ken je het reilen en zeilen binnen 
teams redelijk goed waardoor je behoeften en benodigdheden 
goed kan inschatten. 
 
Communicatie is belangrijk en zal veelal lopen via de technische 
commissie. Het is dus belangrijk dat je een positieve grondhouding 
hebt en weet wat prettig communiceren is. 
 
Omdat Push een grote vereniging is zijn er ook veel taken die bij 
een kleine vereniging vaak door de technische commissie worden 
uitgevoerd op een andere manier georganiseerd. Zo kennen we 
nog een arbitragecommissie, wedstrijdsecretariaat, barcommissie 
en nog veel meer. Hier heb je op regelmatige basis contact mee 
om zaken te organiseren, af te stemmen, adviseren of te 
begeleiden. 
 
Het is op vrijwillige basis waar waardering voor wordt gegeven 
door bestuur en leden.  Je leert op een makkelijke manier veel 
nieuwe en verschillende mensen kennen.  



Vacature Vrijwilliger BHV Push 

 
Onderling sociaal contact tussen teams is een verbeterpunt voor 
Push waar je een wezenlijke bijdrage aan kan leveren. Dit seizoen 
is daarom o.a. begonnen met een korte aanvoerdersbijeenkomst 
aan het begin van het seizoen.  
Jaarlijks terugkerend fenomeen is het aanvoerdersdiner (“de 
stamppotavond”) waar de aanvoerders gemakkelijk met elkaar in 
contact kunnen komen. 
 
Bijeenkomsten die nodig zijn voor het goed laten functioneren van 
de technische commissie zullen worden gefaciliteerd. 
 
Permanent wordt gezocht naar enthousiaste mensen die zich 
willen inzetten voor “hun” vereniging. Vele handen maken licht 
werk gaat ook hierin op. Gemiddeld kost het niet meer dan 1-2 uur 
per week, waarbij duidelijke pieken zijn te zien aan het einde en 
het begin van het seizoen, als de team indelingen c. q. 
aanpassingen moeten worden gemaakt en gecontroleerd om 
aangeleverd te worden aan de hockey bond. Dit alles in 
samenwerking met de ledenadministratie en secretaris van Push. 
 
Je hebt veel vrijheid om zaken op te pakken en je eigen te maken. 
Omdat het een commissie is die veel onderwerpen omvat is het 
goed mogelijk een verschil te maken.  
 

Tijdsbesteding *: Plm. 1 uur per week, rondom competitie start en einde 2-3 uur per week. 
 

Meer informatie of 
interesse? 

mailto:DamesTC@push.nl?subject=Vacature Dames TC 

Startdatum: Zo snel mogelijk één nieuw TC lid gevraagd, wegens recente verhuizing  
van één van de twee leden en daarna nog minimaal één nieuw TC lid bij 
aanvang seizoen 2020-2021, ter vervanging van het overgebleven TC-lid. 
 

 
*: Schatting  
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