HV Myra Vrijwilligersfuncties
Myra is een familievereniging die al meer dan 65 jaar gedragen en gedraaid wordt door
vrijwilligers. Dat houdt in dat je als lid, ouder of fan altijd iets kunt betekenen voor jouw
vereniging. Vrijwilligerswerk geeft je ook de kans om op een leuke manier nieuwe mensen bij
Myra te leren kennen; jouw expertise beschikbaar te stellen of bijvoorbeeld meer te leren over
de hockeysport. Onze vrijwilligers zijn het kloppende hart van de vereniging. Ben je klaar om
het verschil te maken door ook actief te worden?

Er is genoeg te doen om ervoor te zorgen dat al onze leden én onze gasten een sportieve en
plezierige tijd hebben bij Myra. In dit overzicht kun je kijken welk vrijwilligerswerk bij jou past.
Het bevat een aantal voorbeelden van de functies en klussen die we hebben binnen Myra.
Kunnen we ook op jou rekenen? Dan zien we graag jouw mailtje tegemoet op
vrijwilligers@hvmyra.nl of spreek een andere vrijwilliger aan. We kijken ernaar uit!

Legenda voor functieoverzicht:
Eigenschappen
Hockeykenner, of andere
specifieke expertise

Netwerker

Bestuursfunctie,
vooruitdenker

Doener

Organisatietalent

Horecatijger en/of
mensenmens

Administratief onderlegd,
oog voor detail

Gemiddelde tijdsbesteding
2 tot 8 uur per week

0 tot 2 uur per week

Eens per jaar / bij
gelegenheid

Overzicht Vrijwilligersfuncties
Tekst redacteur | Communicatiecommissie
Je schrijft graag en bent handig met woorden. Je vindt het leuk om teksten te maken en redigeren.
Bovendien snap je welk soort communicatie geschikt is voor de verschillende kanalen; een Insta
post schrijf je immers anders dan een websitetekst. Jij regelt dat.
Voorzitter | Communicatiecommissie.
Je houdt overzicht over alle communicatie die we als vereniging nodig hebben om de leden op de
hoogte te houden. Je werkt nauw samen met het bestuur en commissies. Je hebt verstand van
communicatie en adviseert over de juiste toon, juiste boodschap en juiste middelen.
Vormgever | Communicatiecommissie
Je bent bekend met grafische vormgevingsprogramma(s) en creatief met beeld. Je kunt de Myra
communicatie daarmee een belangrijke boost geven. Je zoekt of maakt geschikt beeld om de
juiste sfeer te raken.
Categorieleider | Jeugd
[omschrijving]
Wedstrijdsecretaris | Jeugd of Senioren.
Jij maakt de indeling voor de thuisspelende teams. Je houdt hierbij rekening met verzoeken en
wensen vanuit verschillende kanten en vind het dan ook leuk om deze puzzel wekelijks te leggen.
Penningmeester | Dagelijks Bestuur.
Als statutair bestuurder ben jij samen met de voorzitter en secretaris eindverantwoordelijk voor de
vereniging. Jij houdt financieel overzicht en stuurt de financiële commissie aan. Je rapporteert aan
de leden over de begroting en resultaten.
Boekhouder | Financiële commissie.
Bij onze vereniging gaat heel wat geld om. Jij zorgt dat de kosten inzichtelijk blijven door ze juist
te boeken en dat iedereen op tijd betaald krijgt. Je bent onderdeel van de financiële commissie.

Controller budgetten | Financiële commissie
Jij zorgt dat elke commissie een budget krijgt en dat deze budgetten gedurende het jaar worden
bewaakt. Overschrijdingen leg je voor aan het bestuur. Je bent onderdeel van de financiële
commissie.
Controller trainersvergoedingen | Financiële cie
Jij zorgt voor inzicht en structuur en dat alle trainers hun vergoedingen op tijd krijgen. Je bent
onderdeel van de financiële commissie.
Barcoördinator | Barcommissie.
Gedurende een paar uur op zaterdag of zondag ben jij het aanspreekpunt voor de teams die
bardienst hebben. Jij zorgt dat gasten hartelijk worden ontvangen, dat er drankjes en hapjes
worden verkocht, je lost problemen op en weet de weg in het clubhuis.
Contract/relatiemanager | Sponsorcommissie.
Jij weet precies wat er is afgesproken. Je onderhandelt over mogelijke aanpassingen en behartigd
de belangen van HV Myra. Dit betreft dan bijvoorbeeld het contract voor de clubkleding of het
contract met onze drankenleverancier.
Lid | Sponsorcommissie
Je schept er plezier in om nieuwe (mogelijke) sponsoren te zoeken, benaderen en een mooie deal
te sluiten. Je onderhoudt de relatie met bestaande sponsoren en organiseert activiteiten om de
relatie tussen onze sponsoren en Myra te versterken.
Voorzitter Senioren Top | Bestuur
Jij zorgt dat onze hoogste teams worden uitgedaagd om op het hoogste niveau mee te doen. Je
zorgt voor kwalitatief goede trainers en coaches en stelt samen met hen doelen. Je zorgt voor een
goede communicatie naar de spelers. Je draait mee in het bestuur van de vereniging.
Lid | Materiaalcommissie
De commissie zorgt voor de uitgifte en inname van materialen zoals ballen, hesjes, keepers outfits.
Er is van alles te doen; onderhoud, communicatie, administratief, inkoop, etc.

Ledenadministratie
Jij zorgt voor een warm welkom voor nieuwe leden. Je regelt alles rondom de contributie en
beantwoordt vragen hierover. Ook vertrekkende leden die definitief of tijdelijk afscheid nemen van
Myra, komen bij jou terecht.
Ledenwerving | TC Jeugd en/of Senioren
In sommige leeftijden hebben we wachtlijsten maar er zijn ook doelgroepen waar altijd ruimte is.
Jij bedenkt manieren om potentiele leden te bereiken en enthousiast te krijgen voor hockey en HV
Myra.
Lid | Medische commissie
Je adviseert eens per jaar het bestuur over wat we als vereniging kunnen doen om onze leden
goed gezond te houden en je adviseert over de EHBO maatregelen en middelen waar we in en
om het clubhuis rekening mee moeten houden.
Lid | Familietoernooi commissie
Het Familietoernooi is een echte Myra traditie waarbij groot en klein samen hockeyen, gekke
outfits en veel feest. Als commissie lid help je mee met het bedenken van het thema, de
uitnodiging, de inschrijving, het programma, etc.
Lid | Dansation commissie
Eens per jaar in november is er Dansation een 35+ dansfeestje. Als commissielid help je mee met
het bedenken van het thema, het plannen en voorbereiden van het evenement, de
kaartverkoop/communicatie, aankleding, DJ, etc.
Lid | Klus commissie
Ben je praktisch? Er is regelmatig behoefte aan een helpende hand in en rond het clubhuis. Een
muurtje schilderen, een lamp ophangen, een grondige schoonmaak of een tafel repareren, er is
van alles te doen.
Lid | Seniorentoernooi commissie
In 2021 is met groot succes het eerste Myra Seniorentoernooi georganiseerd. Als commissielid
help je mee met het bedenken van het thema, de uitnodiging, de inschrijving, het programma, etc.

Coördinator/initiator Hockey 7
Je gaat onderzoeken of er animo is om in het nieuwe seizoen een aantal teams in te schrijven in
deze nieuwe competitievorm. Je onderzoekt de mogelijkheden en zorgt dat het wordt
geïmplementeerd. Daarna draag je het over aan de seniorencommissie.
Coördinator/initiator Arbitrage senioren
Een goede scheidsrechter kan bepalend zijn voor het plezier in de wedstrijd. Het
wedstrijdsecretariaat puzzelt elk weekend op het inplannen van de fluitdiensten. Jij bedenkt
oplossingen om deze puzzel te vereenvoudigen; extra opleiding, buddy systeem, etc. Daarna
draag je het over aan de seniorencommissie
Lid Senioren commissie
Je zorgt voor de verbinding tussen de teams en de vereniging. Samen met de commissie bespreek
je mogelijke verbeteringen en nieuwe initiatieven voor de senioren. Jullie zorgen voor de
teamindeling en brengen teams met elkaar in contact.
Jouw idee! |

???

Het kan natuurlijk zijn dat jij zelf een idee hebt voor de club. Wat moet er volgens jou gebeuren?
Of het nou met beleid, werving, ledenbehoud, zichtbaarheid, gezelligheid of welk aspect dan ook
is – we horen het graag. Maar vooral: kom het doen! Meld je aan en maak je idee waar. We zijn
benieuwd!
[functie] | [commissie]
[omschrijving]
[functie] | [commissie]
[omschrijving]
[functie]| [commissie]
[omschrijving]

Wil je even overleggen mail dan naar vrijwilligers@hvmyra.nl.

