
 

 

PUSH zoekt 

VOORZITTER EN LEDEN VOOR DE TECHNISCHE COMMISSIE DAMES  
 

De Bredase Hockey Vereniging Push is een hockeyvereniging met inmiddels ruim 2.500 leden. De 

vereniging biedt jong en oud de gelegenheid tot het spelen van verschillende varianten in hockey. 

Met zoveel leden is er een hoop materiaal dat goed onderhouden moet worden. 

De Technische Commissie Dames (TC) 

De Dames TC is verantwoordelijk voor alle damesteams, behalve de toplijnteams (Dames 1 en 2); dit 

zijn de Damesteams van de zondagcompetitie, Dames 35+ en 45+ en Dames donderdagavond 

competitie. Als lid ben jij de schakel tussen de teams en de vereniging, zorg je voor de uitvoering van 

het beleid en hou je je bezig met het stimuleren en enthousiasmeren van de hockeysters. 

 

Wat ga je doen?  

- Contact houden met de dames seniorenteams 

- Teamindelingen maken tegen het einde van het seizoen 

- Teams ondersteunen bij vragen / problemen 

 

Jij bent 

- Communicatief vaardig 

- Sociaal en jij vindt het leuk om veel in contact te staan met aanvoerders 

- Flexibel en stressbestendig 

- Ordelijk en doeltreffend 

- Probleemoplossend 

- Het eens met het beleid en de visie van de vereniging 

- Een sterke teamspeler 

Tijdsbesteding  
- Voorzitter: gemiddeld 2 uur per week 
- Leden: gemiddeld 1 uur per week 
- Aan het einde van het seizoen, rondom de indelingen van de teams, zal de tijdsbelasting iets hoger 
liggen, maar tijdens het seizoen juist weer wat lager 
 
Push biedt 
- Een leuk en actief netwerk binnen Push 
- Gezellige bijeenkomsten, zoals Captains Dinner en vrijwilligersbijeenkomsten 
- Ondersteuning vanuit de vereniging om je taken goed uit te kunnen voeren 
 
Meld je aan 
Stuur zsm een mail naar vrijwilligers@push.nl, geef aan dat je interesse hebt in deze rol en wie weet 
zien we je binnenkort als enthousiaste vrijwilliger bij onze club! 
 
Mocht je dit op willen pakken samen met vriendinnen, dan kan dat uiteraard ook. 
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