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De vakanties zijn achter de rug en op hockeygebied zijn al veel voorbereidingen gedaan. Noodzakelijk
om goed van start te gaan in het nieuwe seizoen. En we hopen dat iedereen zin in heeft er een
sportief seizoen van te maken!
Wedstrijden
Zoals bekend zijn vanaf dit seizoen alle wedstrijden verdeeld in 4 kwarten. Dit vraagt even wat
aanpassing, maar we gaan er vanuit dat we hier zo aan gewend zijn. Benieuwd of er nog meer
veranderingen zijn? Alle informatie over wedstrijden is te vinden op
https://www.knhb.nl/nieuws/voorbereid-het-veld-op-met-het-nieuwe-spelreglement.
Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact op met Petra de Haas van het
wedstrijdsecretariaat.
Bar- en rijdersindeling
Zoals gebruikelijk in voorgaande jaren zijn al veel bar- en rijdersdiensten ingepland door Alex Winkel.
Fijn dat dit centraal gebeurt, omdat dan rekening wordt gehouden met vrijstellingen en het aantal
hockeyende kinderen uit één gezin. Dit scheelt coaches en teammanagers ook een hoop gepuzzel!
Komt een bar- of rijdienst niet uit? Zoek dan een vervanger binnen het team waar je kind speelt.
Derde helft
Het is er de laatste jaren in beetje bij ingeschoten; de derde helft. En die derde helft kan zo gezellig
zijn! Drink een bekertje water of ranja met je tegenstander en vraag je ouders met andere teamouders
na te blijven, voor een kop koffie of iets anders. De barcommissieleden en hulpouders serveren je dit
graag. Samen de wedstrijd nog eens doornemen is een goed begin van het weekend!
Arbitrage
Yolanthe Franken, Cécilia Jolink en Eric de Jong hebben ook nu weer hard gewerkt om de planning
van fluitsessies, de cursussen en begeleiding van scheidsrechters goed te regelen. Het kan natuurlijk
altijd gebeuren dat een geplande datum niet goed past in je agenda. Probeer fluitsessies in je eigen
team of binnen de lijn te regelen. En heb jij je scheidsrechterskaart nog niet? Aan het begin van het
seizoen zijn er verschillende momenten om die kaart te bemachtigen! Het is nl verplicht om als KNHBlid je kaart te halen. En wij doen er vervolgens bij MHCZutphen alles aan om dat mogelijk te maken.
Vanaf dit seizoen wordt overigens elke training afgesloten met een wedstrijdelement én daar hoort
natuurlijk fluiten bij! Op deze manier proberen we het fluiten vertrouwd te maken voor alle elftalspelers.
Materialen
Aan het begin van het seizoen zijn de hockeymaterialen altijd up-to-date, en dat willen we graag zo
houden. Aan ieder het dringende verzoek de ballen na trainingen en wedstrijden op te bergen. Hang
ook de hesjes op en zet de goals terug op de plek. Zo houden we het voor iedereen prettig om te
hockeyen bij MHCZutphen. Mocht er iets ontbreken of bijbesteld moeten worden? Laat het Ronald
Boevink weten; hij is sinds eind vorig seizoen onze materiaalman. Zijn mailadres is
r.boevink@planet.nl

Klussers
Elke week zijn er klussen te doen op de club. Variërend van het vervangen van een kapotte toiletbril,
lampjes en vlaggen, tot het verwijderen van onkruid, vernieuwen van doelnetten en het inrichten van
het voorraadhok. Iedereen die daar tot op heden een bijdrage aan heeft geleverd, heel veel dank. Heb
je een klus gezien en wil je er aan bijdragen? Of wil je de klus signaleren? Stuur dan een mail naar
facilitair@mhczutphen.nl
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Personele wijzigingen
De meesten kennen haar al, Mila Franken is inmiddels een vertrouwd gezicht geworden achter de bar.
Samen met Ingrid de Boer en Sebas Volmer, zorgt ze er voor dat horecazaken van zondag t/m vrijdag
goed geregeld zijn. Mila werkt gemiddeld 20 uur in de week (tijdens seizoenen meer, in de zomer- en
winterstop minder). Op zaterdag wordt de bar nog steeds gerund door vrijwilligers. Heb je vragen over
de openingstijden van de bar, een suggestie voor een assortimentswijziging of anderszins? Mail dan
naar horeca@mhczutphen.nl.
Vragen over de zaterdagplanning kun je stellen aan barbezetting@mhczutphen.nl.
Sinds juli is Jasper Verschuur werkzaam bij de club als Technisch Manager. Jasper heeft een contract
voor 30 uur in de week. Samen met de Technische Commissie is hij o.a. verantwoordelijk voor de
uitvoering van het hockeytechnische beleid, is aanspreekpunt, coach en begeleider van coördinatoren
en trainers/coaches. Rondom wedstrijden en trainingen is hij te vinden op de velden. Heb je een
vraag? Stel deze dan ook via technischmanager@mhczutphen.nl.
Zowel Mila als Jasper stellen zich uitgebreid voor in de komende Teamspecial. Houd deze in de
gaten, we hopen de Teamspecial rond de herfstvakantie af te hebben.

Vertrouwenspersonen
Na het vertrek van de vertrouwenspersonen hebben we o.a. Inez Bosman bereid gevonden deze
belangrijke taak op zich te nemen. Heel fijn! (we zoeken nog een mannelijk vertrouwenspersoon) Heb
je vragen, worstel je ergens mee of wil je een luisterend oor? Kom je er met je trainer, coach of ouder
niet uit? Mail dan naar vertrouwenspersoon@mhczutphen.nl, onder vermelding van je
telefoonnummer en tijdstip waarop je doorgaans bereikbaar bent. Dan wordt er zo spoedig mogelijk
contact gezocht met je.

Bestuursfuncties
Sigrid van der Kamp (facilitair) en Wilko van Kampen (TC) hebben in de zomer hun
bestuurswerkzaamheden beëindigd. We danken hen langs deze weg voor alle inspanningen en
nieuwe inzichten. Voor de TC hebben we in Patrick van der Valk een goede opvolger gevonden. Voor
Facilitair zijn we nog naarstig op zoek naar een opvolger, die samen met de horecamanager
verantwoordelijk wil zijn voor dit belangrijke onderdeel op de club. Belangstellend of wil je je
oriënteren? Stuur een mail naar facilitair@mhczutphen.nl.
Urgent wordt het vinden van een Penningmeester! Na de ALV van 24 september as stopt Ricardo
Boerkamp ermee. Ondanks herhaalverzoeken, het herschikken van werkzaamheden en het
onderbrengen van taken bij specialisten, zijn we er nog niet in geslaagd een opvolger te vinden. En
laten we wel zijn: een club kan niet zonder Penningmeester. Dus, wil jij een bijdrage leveren, samen
met een club financieel specialisten? Zoek dan contact met Ricardo
(penningmeester@mhczutphen.nl) voor een oriënterend gesprek (zie vacaturetekst aan het einde van
deze nieuwsbrief).
Een andere Bestuursfunctie met een financiële kant is die van Sponsoring en Communicatie. Naast de
financiën ligt er bij de ze functie een zwaar accent op het netwerken. Deze vacature bestaat al enige
tijd, maar het is ook wenselijk vrijwilligers te vinden voor de sponsorcommissie. Wil en kun jij een
bijdrage leveren? Neem dan contact op met Maarten van Voorden, Bestuurslid a.i.
sponsoring@mhczutphen.nl
De Bestuursfuncties Organisatie & Sport en de EFA zijn al langere tijd niet bemenst. Wil jij een
bijdrage leveren in het organiseren van feesten en activiteiten voor de jeugd en volwassenen, of wil je
iets betekenen op het gebied van Sportiviteit en Respect of de Arbitrage? Al is het maar één seizoen;
laat het ons weten; jullie denk- en doekracht zijn hard nodig. Stuur een mail naar info@mhczutphen.nl
Alle vacatures met uitgebreide beschrijvingen zijn vanaf volgende week te vinden op de site.
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Grote Clubactie 2019
Begin september start de Grote Clubactie 2019 en wij doen daar als club graag aan mee. We hebben
de afgelopen jaren een mooi bedrag gereserveerd en willen graag nog wat extra’s zodat we een fraai
speeltoestel voor de jeugd kunnen uitzoeken. We hopen natuurlijk dat alle jongste jeugdleden mee
willen doen. Belangrijk is echter ook dat we 3 of 4 vrijwilligers weten te interesseren om deze tijdelijke
klus uit te voeren. De klus moet uitgevoerd worden tussen begin september en half november. Zonder
vrijwilligers geen Grote Clubactie en bijbehorende opbrengsten en prijzen voor de lotenverkopers!
Belangstelling? Stuur dan een mail naar info@mhczutphen.nl.
Teamspecial 2019
Een goed gebruik is de Teamspecial aan het begin van het seizoen. We zoeken fotografen in het bezit
van een digitale reflexcamera, die op afspraak teamfoto’s kunnen maken op de Zutphense velden.
Bovendien zoeken we enkele razende reporters die interviews willen afnemen en redactionele
artikelen willen (laten) verzorgen. Het geheel moet natuurlijk gecoördineerd worden. Heb je daar oren
naar? Al met al een heel leuke klus om op die manier te werken aan het clubgevoel. Wil je je handen
uit de mouwen steken? Interesse? Laat het ons weten en mail naar info@mhczutphen.nl.
Vrijwilligers
Het afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van veel vrijwilligers, veelal omdat hun kinderen
stopten met hockey vanwege studie en/of verhuizing.
Tijdens de vrijwilligersborrel hebben we veel vrijwilligers een hand kunnen geven, maar langs deze
weg nogmaals HEEL VEEL DANK, want zonder jullie hulp was het allemaal niet gelukt. En omdat een
hockeyclub als de onze aandacht vraagt, en we de werkzaamheden evenredig willen verdelen, zijn
we op zoek naar goede opvolgers, te weten: captains, technisch coördinatoren, trainers,
scheidsrechtersbegeleiders, ledenadministrateur, barcommissieleden, ledenwervers, (groen) klussers,
communicatie-experts, EFA-leden. Kortom, te veel om op te noemen. Dus wil jij het nieuwe hockeyseizoen goed starten? Stuur dan een mail met je naam en de klus die je wilt oppakken naar
info@mhczutphen.nl , en doe mee!
En heb jij een idee hoe we vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten? Werk het idee gerust uit en ga
met ons in gesprek.
In dit kader roepen we een vrijwilliger op die zich hard maakt voor de werving en het behoud van
vrijwilligers. Een heel boeiende taak, waar we als club heel veel aan gaan hebben. Vrijwilligers vormen
voor MHCZutphen de basis, we kunnen niet zonder hen! Heb je interesse, een idee of misschien een
uitgewerkt plan? Mail dan naar: info@mhczutphen.nl

Hockeygroet,
Maarten, Marijke, Ricardo, Patrick en Liliane
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Vacature Penningmeester
Met ingang van september 2019 willen we een nieuwe penningmeester benoemen, want dan
eindigt de termijn van de huidige penningmeester. Om de nieuwe kandidaat in te werken, zijn
wij per direct op zoek naar een enthousiaste, communicatief vaardige en deskundige
penningmeester voor onze vereniging.
De penningmeester werkt samen met een team van drie deskundige vrijwilligers waarmee de
financiële taken onderling samen verdeeld zijn.
Functiebeschrijving penningmeester
Doel
De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiën van de
vereniging. Tevens is het doel van de functie het activeren en coördineren van de onder zijn of
haar beheer gestelde commissies en commissieleden. Evenals het leveren van een bijdrage
aan en het implementeren van het (financiële) beleid van Mixed Hockey Club Zutphen (hierna:
MHCZ).
Plaats in de vereniging
 Is lid van het dagelijkse bestuur van MHCZ
Taakverdeling binnen ‘Financieel team’
De taakverdeling binnen het financiële team is als volgt, waarbij de penningmeester de
coördinerende rol hierin heeft:
 Penningmeester: bestuurstaken, financieel beleid, bankzaken, verzekeringen, afstemming
binnen financieel team;
 Financiële administratie: financiële administratie, in- en verkoopfacturen, fiscale aangiften,
salarisadministratie;
 Contributiefacturering en -debiteuren: facturering, inning van de contributiefacturering en
communicatie met leden hieromtrent;
 Trainersvergoedingen: de administratieve en financiële afhandeling van vergoedingen van
trainers en wat daarbij hoort;
 Overige: Subsidies, investeringen, jaarstukken en beheren emailbox: alles omtrent
subsidies, investeringen, de jaarlijks op te stellen begroting en jaarrekening en het
beheren van de penningmeester-maibox;
 Ledenadministratie: de administratie en communicatie rondom leden(mutaties).
Tijdsbesteding
 Gemiddeld 4 tot 6 uur per week in totaal, te besteden aan de genoemde taken, en
inclusief;
 Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering;
 Formeel 1 x jaarvergadering;
 Naar behoefte afstemming met collega’s in financieel team;
 Telefonische en mail contacten.
Functie-eisen
 Goede communicatieve vaardigheden;
 Integer en transparant;
 Bekend met financiën (beleid, processen, administratief en advies);
 Opleiding als financieel deskundige of gelijkwaardig met minimaal HBO niveau;
 Flexibele instelling en stressbestendig;
 Leiding kunnen geven aan mensen;
 Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging;
 Goede omgang met vrijwilligers;
 Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en hierop anticiperen in het
bestuur;
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Afstemmen met teamleden binnen aandachtsgebied.

Geïnteresseerd om deze verantwoordelijkheid op te pakken?
Mail dan naar penningmeester@mhczutphen.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met
je op.
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