Leeftijdscoördinator
We zijn op zoek naar drie leeftijdscoördinatoren: voor de Meiden A-lijn, de Meiden C-lijn en de
senioren.
Wat doet de leeftijdscoördinator?
Je bent de schakel tussen de vereniging en de spelers, ouders en coaches. Je wordt aangestuurd door
het TC-lid van jouw leeftijdscategorie. Samen zorg je ervoor dat alles binnen jouw leeftijdscategorie
op rolletjes loopt. Je draagt het beleid van Ares uit en legt uit hoe de vereniging werkt. Je
beantwoordt vragen van spelers, ouders en coaches en betrekt hen zoveel mogelijk bij de gang van
zaken binnen de vereniging. Loopt het even niet lekker? Dan probeer je dat eerst zelf op te lossen. En
als het nodig is betrek je het TC-lid erbij. We doen het samen.
Geen hockey-achtergrond? Dat is helemaal niet erg.
Jij bent er vooral voor de sociale aspecten. Zorgen dat alle spelers zich prettig voelen in het team. Het
is wel belangrijk dat je weet hoe de vereniging in elkaar zit. Dat je weet welke regels binnen Ares
belangrijk zijn en dat je die actief uitdraagt. Dan kun je spelers, ouders en coaches goed informeren.
Wat moet je kunnen?
We vinden het belangrijk dat je communicatief vaardig bent. Is er een probleem? Dan weet jij de
kern te achterhalen en ga je het zo goed mogelijk oplossen. Je kunt goed uitleggen en maakt
duidelijke afspraken. Je bent duidelijk betrokken bij de vereniging en iedereen die daarbij hoort.
Je bent altijd respectvol en je handelt integer en transparant.
Wat vragen we van jou?
Gemiddeld ben je hier 1 à 2 uur per week mee bezig. Aan het begin en einde van het seizoen is het
wat drukker. En loopt het op rolletjes? Dan vraagt het minder tijd.
Is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou?
Laat het ons weten! Stuur een mailtje naar TC-voorzitter@hcares.nl. Dan nemen we zo snel mogelijk
contact met je op.
Is het niets voor jou, maar weet je iemand die mogelijk geschikt is? Laat het ons weten, dan nemen
wij contact met deze persoon op.

