
VACATURES LOENENSE MHC SEIZOEN 2021/2022 
 

§ Lid Arbitragecommissie (minimaal 2 personen, waarvan 1 voorzitter arbitragecommissie) 
De arbitragecommissie van een vereniging is verantwoordelijk voor alle 
scheidsrechterszaken binnen de vereniging. Taken: 

- Het opleiden en stimuleren van (beginnende of gevorderde) clubscheidsrechters;  
- Als lid van de commissie ben je het aanspreekpunt voor scheidsrechters als het gaat 

om spelregels, kaartnummers en vervangende kaarten;  
- Verwerkt en onderhoud de individuele gegevens van scheidsrechters in LISA;  
- Meld wijzigingen aan en pleegt daar waar nodig overleg met de KNHB; 
- Toewijzing en planning scheidsrechters voor de veldhockeywedstrijden;  
- Scheidsrechters steun bieden wanneer ze dat nodig hebben;  
- Verzamelen en controleren juiste invulling van strafformulieren;  
- Zorgt voor de administratieve afhandeling van de vrijwilligers;  
- Informeren van de vereniging over scheidsrechterszaken (bijvoorbeeld via de 

website of social media).  
- Organiseren briefings, bijscholingen, spelregelcursussen, examens en andere 

bijeenkomsten; 
§ Lijncoördinator Jongens B/C 

Een lijncoördinator is verantwoordelijk voor de communicatie van en naar de managers/ 
coaches/ aanvoerders van de teams voor de lijn waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Kennis 
hebben van hockey is niet noodzakelijk, maar het geniet de voorkeur als hij/zij zelf 
hockeyende kinderen in de betreffende lijn heeft. Taken: 

- Communicatie van en naar de managers/coaches/aanvoerders van de teams. 
- Aanspreekpunt voor leden en hun ouders; 
- Organisatie Kick off seizoen en Slotdag; 
- Ontvangst en wegwijs maken van nieuwe (jongste) jeugdleden en hun ouders; 
- Eventuele problemen oplossen binnen de lijn; 
- Hulp bieden aan de Technische Commissie bij teams indelingen; 
- Contact onderhouden met de KNHB (voor bv team-aanvragen of dispensatie); 
- Contact onderhouden met andere commissies (zoals communicatie, jeugd, 

activiteiten en wedstrijdsecretariaat); 
- Kennis van hockey is niet noodzakelijk. 

§ Lid Kascommissie 
De Loenense MHC heeft een kascommissie (van minimaal 2 personen) die jaarlijks de cijfers 
en de gevoerde administratie controleert. Zij dienen tijdig te worden geïnformeerd over de 
jaarstukken zodat zij de kans hebben voor de ALV de nodige controles uit te voeren. Uit te 
voeren controles moeten onder meer omvatten: 

- Evaluatie resultaat, in vergelijking met voorgaande jaren, inclusief het ledenaantal; 
- Aansluiten banksaldi met jaarrekening; 
- Gesprek met het administratiekantoor over gevoerde administratie; 
- Steekproef betaalde facturen (juistheid) bij administratiekantoor; 
- Betalingen aan de Penningmeester zelf; 



- Evaluatie financiën bar (resultaat, kasgeld betalingen, voorraad) – betreft een 
overzicht van het Bar- en Clubmanagement (Financieel); 

- Controle betaling contributies (aansluiten LISA en financiële administratie). De 
ledenadministratie ligt vast in LISA. Hierin liggen ook contributies en 
contributiebetalingen vast.  

§ Wedstrijdsecretariaat Junioren 
Het wedstrijdsecretariaat verzorgt de administratie van de competitie binnen de vereniging. 
Het wedstrijdsecretariaat is contactpersoon bij afgelastingen van wedstrijden. Het 
wedstrijdsecretariaat is contactpersoon vanuit de KNHB voor alle informatie over 
wedstrijden. Functie-inhoud: 

- Zorgt voor de aanwezigheid van wedstrijd-/strafformulieren; 
- Verzamelen en controleren juiste invulling van strafformulieren; 
- Tijdige inname, verzending en controleren op juiste invulling van 

wedstrijdformulieren; 
- Doorgeven van wedstrijdschema’s, wedstrijdwijzigingen en/of afgelastingen aan 

leden, aanvoerders, coaches, district, scheidsrechter en andere belanghebbenden; 
- Verspreiden van wedstrijdoverzichten aan aanvoerders/trainers/coaches/ 

Jeugdcommissie; 
- Doorgeven van uitslagen aan de uitslagendienst van het KNHB; 
- Signaleert knelpunten in het wedstrijdschema en neemt initiatief om deze op te 

lossen; 
- Draagt zorg voor een goede communicatie van binnen naar buiten de vereniging en 

andersom. 
§ Webmaster 

De webmaster is verantwoordelijk voor alle LISA-gerelateerde zaken. LISA (Leden Informatie 
Systeem Almere) is het digitale systeem achter de website waar leden kunnen inloggen, de 
basis voor de ledenadministratie vast ligt, formele zaken, nieuws en actualiteiten een plekje 
op de website krijgen.  

- Als helpdesk fungeren voor bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers die zelf 
het content management verrichten (telefonisch of schriftelijk op afroep).  

- Contact onderhouden met LISA en de KNHB. 
- Het up & running houden van de website. 
- Updates en wijzigingen in LISA coördineren en begeleiden. 
- Op verzoek doorvoeren van websitewijzigingen die verder gaan dan louter content 

management.   
§ Assistent Penningmeester inzake contributie-inning 

De assistent ondersteunt de penningmeester met het innen van de contributie. Hiervoor krijgt 
hij/zij toegang tot het ClubCollect betaalsysteem en/of regelt automatische overschrijvingen. 
In het betaalsysteem zitten automatische betalingsherinneringen ingebouwd, echter voor 
leden die alsnog niet tot betaling (konden) overgaan zal de assistent deze persoonlijk 
(telefonisch of schriftelijk) benaderen om de werkdruk voor de penningmeester te onlasten.  
 
 


