Onze uitdagingen….
•
•
•
•
•
•
•

We moeten reëel zijn: het aantal vrijwilligers zal alsmaar afnemen.
We hebben een chronisch te kort aan goede trainers.
Te veel trainers hebben te weinig hockey- en train ervaring.
Potentiele (jeugd)trainers hebben koudwatervrees.
Vaak zijn de 1ste teams voorzien van de betere trainers. Is niet fair!
Er is geregeld gedoe over het selectiebeleid.
Kans is aanwezig dat ontevreden leden op den duur verkassen naar een
andere club of zelfs stoppen met hockey.
Als we hier de komende jaren niks aan doen dan:
dreigt een terugloop in het aantal leden én
raken we hockey technisch verder achterop.

Onze oplossing….
•
•
•
•
•

We stellen een jeugd coördinator (A jeugd – benjamins) aan voor 3 jaar.
HVM huurt de coördinator in bij het bedrijf HockeyWerkt. Voor 20 uur per week.
Hier zijn oa. nieuwe sponsoren voor gevonden!
We zetten een stap in de breedte: alle jeugdteams krijgen aandacht!
De jeugd coördinator is verantwoordelijk voor het selectiebeleid van de hele jeugd.
Taken:
* Beleid: volgens KNHB richtlijnen hoe, in welke leeftijdscategorie, wat te trainen.
* Uitvoer: trainingen voorbereiden voor de jeugdtrainers.
* Toezien: jeugdtrainers begeleiden, coachen in trainen (jongste) jeugd.
* Zelf training geven aan (een aantal) teams.
* Beleid bewaken: organiseren periodieke trainersavonden.

Maar ook:
• Aanwezig zijn op trainings- en wedstrijddagen. Even bijspringen, tips geven,
praatje met een ouder, talentjes opsnorren.
• Vergroten pool trainers: hé, wil jij het een keer proberen? Hier is het
programma en ik help je! Wellicht ontstaat er zowaar een trainersstaf?
• Coach de coach: op natuurlijke wijze tips & trics geven m.b.t. tactiek en
opstelling. En, wat verwacht HVM van een coach?
* ruime hockeyervaring * sterk pedagogisch en didactisch * coachen
* communicatief vaardig * enthousiasmeren
* onafhankelijk – staat boven de partijen

Wat betekent dat voor jou als
trainer en/of coach?
• In de loop van het nieuwe seizoen organiseren we een
informatieavond en stellen we de coördinator aan je voor.
• De coördinator zal in de weken daarna korte 1 op 1 gesprekken
houden met trainers en coaches om nadere tekst en uitleg te
geven .
• De coördinator gaat je helpen bij het geven van de trainingen
en/of het coachen van je team. Hoe gaaf is dat!
Je moet schieten, anders kun je niet scoren! Doe je mee?

