Vacatures Technische Commissie

Beste leden, ouders en familie,

De Technische Commissie (TC) vormt het kloppend hart van onze vereniging.
Het is belangrijk dat de structuur en organisatie van de TC op orde is
en er op alle afdelingen voldoende vrijwilligers actief zijn.

De TC van HVM is op zoek naar twee enthousiaste personen om het huidige team te versterken in de hoedanigheid van;
•
•

Lijncoördinator meisjes C/D
Ondersteuning Trainerscoördinator.

Lijncoördinator meisjes C/D
De lijncoördinatoren ondersteunen de jeugdcoördinator en de voorzitter TC bij het uitvoeren van het technisch hockeybeleid en
het bewaken van een veilig, gezond en sportief hockeyklimaat.
Taken en verantwoordelijkheden van de lijncoördinator:
- Deelnemen aan TC vergaderingen; - Adviserende rol bij aanstellen coaches en trainers; - Adviserende rol bij teamindelingen; Uitvoeren selectietrainingen 11-tallen - Organiseren invallen spelers in hogere teams; - Bewaakt wekelijks de beschikbaarheid
van spelers binnen teams in overleg met coaches; - Eerste aanspreekpunt voor spelers en ouders in geval van ongewenst
en/of ongepast gedrag binnen de club.
- Eerste aanspreekpunt voor coaches, trainers, ouders en spelers met betrekking tot niet hockey technische zaken. Verzamelen en verwerken spelersbeoordelingen - Onderhouden van LISA op hockey technisch gebied voor eigen lijn.

Ondersteuning Trainerscoördinator
De trainingscoördinator draagt zorg voor de planning en aansturing van trainers in samenwerking met de jeugdcoördinator.
Taken en verantwoordelijkheden van de trainingscoördinator:
- Aanstellen trainers (in overleg met jeugdcoördinator en voorzitter TC); - Het aanmaken van trainerscontracten; - Het
inplannen van de wekelijkse trainingen en communicatie hierover; - Aanspreekpunt voor trainers.
De hoofdtaak van de trainingscoördinator is om passende trainers te zoeken voor alle (jongste) jeugdteams voor zowel het
veldseizoen als voor het zaalseizoen. De trainingscoördinator koppelt de trainers aan de teams in Lisa (administratie systeem)
De trainingscoördinator bepaalt in overleg met de TC en trainers op welk veld en op welk tijdstip de trainingen plaatsvinden. Er
zijn drie momenten per jaar dat de trainingscoördinator het trainingsschema maakt of herziet. Voor het veldseizoen zijn dat
voor de start van de winter, zomerstop en voor de start van het zaalseizoen. In het trainingsschema wordt tevens rekening
gehouden met de trainingsmomenten van de seniorenteams en het vrijetijdsteam.
Wat betreft de administratie is de trainingscoördinator verantwoordelijk voor de toewijzing van de trainers aan de teams in
Lisa, zodat de trainer de juiste rechten krijgt in de HVM app. Daarnaast maakt de trainingscoördinator alle contracten aan voor
de trainers van de jeugd en jongste jeugd teams. De trainingscoördinator accordeert aan het einde van iedere maand de
geregisterde uren van de trainers in Lisa.

De trainingscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor trainers wanneer er vragen zijn omtrent de trainingen of contracten.
Wanneer een trainer verhinderd is en zelf niet voor vervanging kan zorgen, is het de taak van de trainingscoördinator om voor
deze vervanging te zorgen. De trainingscoördinator werkt nauw samen met de jeugd coördinator en lijn coördinatoren (AB,CD
en jongste jeugd coördinatoren). Wanneer de jeugd coördinator bijvoorbeeld ziet dat een trainer meer ondersteuning nodig
heeft door gebrek aan ervaring, dan gaat de trainingscoördinator op zoek naar een ondersteunende trainer met meer
ervaring.
Help ons mee!
Zie jij het wel zitten om onze TC te versterken? Meld je dan nu aan door een e-mail te sturen naar tc@hvmeerssen.nl

Met sportieve groet,
Bestuur en TC HVM

