Vrijwilligers zijn welkom, want Warande zijn we samen!

Commissielid Sportiviteit & Respect
Bij MHC de Warande

Doel van de commissie
De commissie helpt het beleid van Sportiviteit & Respect integreren in de club. De
commissie zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande leden op de hoogte zijn en blijven
van de normen en waarden van de club. Daarnaast zorgen voor het terugdringen
van ongewenst gedrag.
De KNHB ondersteunt de hockeyverenigingen vergaand met volledige
beleidsplannen, ludieke campagnes en promotiemateriaal die aangepast kunnen
worden aan het beleid Sportiviteit & Respect van elke individuele vereniging.
Doel (Welke bijdrage lever je aan de vereniging)
De commissie houdt zich bezig met beleid omtrent dit onderwerp.
Een commissieleden communiceren met de leden en vrijwilligers via campagnes,
ludieke acties en social media over dit onderwerp
De commissieleden signaleren welke problemen op het gebied van Sportiviteit &
Respect er leven op de club.
Plaats in de vereniging (Met wie heb je veel te maken)
De Commissie S&R valt onder het bestuurslid Algemene Zaken. Er zal een
samenwerking zijn met de commissie Arbitrage.
Functie-inhoud (Wat wordt er van je verwacht)
• Opstellen van beleidsplan, plan van aanpak en jaarplanning
• Regelmatig communiceren over dit onderwerp met de leden en vrijwilligers
(trainers en coaches) via facebook , website, posters en mail
• Organiseren van ludieke acties (vaak al bedacht door de KNHB met
ondersteunend materiaal, van filmpjes tot bierviltjes). Denk daarbij ook aan
acties als Shake hands, drie hoeraatjes, opruimacties, scheidsrechters
bedanken
• Signaleren van problemen die leven binnen de vereniging op het gebied van
S&R en daar op in spelen (bijv omgang met materiaal, opruimen van troep in
kleedkamers)
• Contact onderhouden met de KNHB over dit onderwerp
Tijdsbesteding (Hoeveel tijd gaat het je kosten)
• Naar eigen inzicht in te delen, rond campagne en acties pieken in uren
• Formeel 5x maal per jaar commissie vergadering

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij de club, neem contact op met Susan Bruil 06-220.38457,
mail: Susan@mhcdewarande.nl of Lisa Besker: lbeskers@gmail.nl

Functie-eisen (Wat moet je kunnen)
• Goede communicatieve vaardigheden
• Creatief
• Organiserend vermogen
• Affiniteit met het onderwerp
• Initiatief nemen
• Kennis inzet social media
• Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
• Bewust van wat er in de omgeving gebeurt
• Samenwerken
• Resultaatgericht
Voor meer informatie, neem contact op met Susan Bruil, Algemeen Bestuurslid, mail:
susan@mhcdewarande.nl, tel: 06-220.38.457

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij de club, neem contact op met Susan Bruil 06-220.38457,
mail: Susan@mhcdewarande.nl of Lisa Besker: lbeskers@gmail.nl

