
Ik vind het leuk om…

Van achter mijn PC 
iets bij kunnen dragen

Dingen structureren

Met hockeysport bezig zijn

Op het veld staan

Contact hebben met 
ouders

Contact hebben met
andere clubs en/of KNHB.

Mensen enthousiasmeren

Met digitale media
bezig zijn

Dingen organiseren

Iets kleins doen

Iets doen wat UNO 
nu écht nodig heeft



Wedstrijdsecretaris Zaalhockey: Spil in het web van de zaalhockeycompetitie

Wat dan? Je werkt in het hart van de zaalcompetitie en bent als lid van de zaalcommissie verantwoordelijk voor het 
plannen van de KNHB competitie wedstrijden, het communicatie over afgelastingen en het verwerken van 
de digitale wedstrijdformulieren. Bij start en einde van de competitie zorg je dat de teams, op het juiste 
niveau, staan ingeschreven bij de KNHB.

Tijd? 1 tot 2 uur per week in aanloop naar (aug-okt) en 2 tot 3 uur tijdens het zaalseizoen (nov-feb)

Bel of App voor 
meer informatie

Sabine Scheepstra, Bestuurslid Jeugd
0610469915, bestuurslidjeugd@hockeyclubuno.nl

Zaalhockey coördinatoren: Jij maakt de zaalhockeycompetitie mogelijk

Wat dan? Samen met de wedstrijdsecretaris Zaalhockey vormen jullie de Zaalhockeycommissie. Jullie zorgen ervoor 
dat alles wordt geregeld om zaalhockey voor UNO mogelijk te maken. Je gaat verder met de begroting, 
regelen zaalhuur, planning en communicatie. Zonder Zaalhockeycommissie geen zaalcompetitie!

Tijd? 1 tot 3 uur per week in aanloop naar (aug – okt) en 2 tot 3 uur tijdens het zaalseizoen (nov – feb)

Bel of App voor 
meer informatie

Sabine Scheepstra, Bestuurslid Jeugd
0610469915, bestuurslidjeugd@hockeyclubuno.nl
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Wedstrijdsecretaris Junioren: Je zit in het hart van de junioren competitie

Wat dan? Je plant de KNHB competitie wedstrijden voor de C & D teams, communiceert over afgelastingen en 
verwerkt de digitale wedstrijdformulieren. Bij start en einde van de competitie zorg je dat de teams, op 
het juiste niveau, staan ingeschreven bij de KNHB. 

Tijd? 2 tot 4 uur per week, tijdens het veldseizoen

Bel of App voor 
meer informatie

Judith Weerts, Wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd
0653804896,  wedstrijdsecretaris@hockeyclubuno.nl

Coördinator Wedstrijdtafel: Door jou loopt de zaterdag als een zonnetje!

Wat dan? Dankzij jou voelen bezoekende clubs zich welkom bij UNO! Als lid van het wedstrijdsecretariaat zorg je 
ervoor dat het wedstrijdschema voor de zaterdag is uitgewerkt en rondgestuurd en de wedstrijdtafel is 
bemand. Hiervoor hoef je zelf niet op het veld te zijn.

Tijd? Gemiddeld 1 uur per week, tijdens het veldseizoen

Bel of App voor 
meer informatie

Sabine Scheepstra, Bestuurslid Jeugd
0610469915, bestuurslidjeugd@hockeyclubuno.nl
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Scheidsrechterscoördinator: Zonder scheidsrechters geen goede wedstrijd

Wat dan? Je coördineert de opleiding en begeleiding van scheidsrechters en zorgt voor het inplannen van 
scheidsrechters bij wedstrijden.

Tijd? 1 tot 2 uur per week

Bel of App voor 
meer informatie

Huib Mulleneers, Bestuurslid Technisch Beleid 
0610469915, tm.hockey@hockeyclubuno.nl

Veldencoördinator

Wat dan? Je keurt de velden en bepaalt of ze geschikt zijn om veilig bespeeld te worden. Je houdt óf op 
trainingsdagen óf op competitiedagen buienradar in de gaten en keurt in samenwerking met het 
veldenbeheer van Olympos velden af wanneer deze niet (veilig) bespeelbaar zijn. Door het opstellen van 
richtlijnen voor afgelastingen en door samenwerking met Olympos is het niet nodig om altijd fysiek op de 
velden aanwezig te zijn.

Tijd? 1 uur per week

Bel of App voor 
meer informatie

Sabine Scheepstra, Bestuurslid Jeugd
0610469915, bestuurslidjeugd@hockeyclubuno.nl
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Lid Jongste Jeugdcommissie: Dé spil in het web voor onze allerkleinsten!

Wat dan? Wil jij je bezig houden met de allerkleinsten, Kiddies tot en met de E8? Je helpt nieuwe ouders op weg 
binnen UNO door hun (e-mail) vragen te beantwoorden. Doet de teamindelingen voor de mini-
kaboutercompetitie, ondersteunt in de teamindelingen en organiseert evenementen zoals bijvoorbeeld 
de jaarlijkse minislotdag.

Tijd? 2 tot 3 uur per week, met een piek in de aanloop naar het nieuwe seizoen (mei-jun)

Bel of App voor 
meer informatie

Sabine Scheepstra, Bestuurslid Jeugd
0610469915, bestuurslidjeugd@hockeyclubuno.nl

Lid Jeugdcommissie: Dé spil in het web voor onze junioren! 

Wat dan? Wil jij je in de breedte bezig houden met de junioren, de C & D teams? Je doet de teamindelingen en 
organiseert clinics en evenementen. Je bespreekt de ontwikkeling van de spelers en teams met Technisch 
Management en past de begeleiding van de kinderen daarop aan. Ook help je nieuwe ouders op weg 
binnen UNO door hun (e-mail) vragen te beantwoorden. 

Tijd? 2 tot 3 uur per week, met een piek in de aanloop naar het nieuwe seizoen (mei-jun)

Bel of App voor 
meer informatie

Sabine Scheepstra, Bestuurslid Jeugd
0610469915, bestuurslidjeugd@hockeyclubuno.nl terug
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We hebben nog meer…!

Staat er niet iets tussen wat jij leuk zou vinden om te doen, waar je 
kennis ligt en/of waar je aan bij wil dragen? Neem contact op met 
Sabine Scheepstra via 0610469915, of mail naar  
bestuurslidjeugd@hockeyclubuno.nl voor nog meer leuke 
vrijwilligersrollen!

mailto:bestuurslidjeugd@hockeyclubuno.nl

