
 

Vacature Voorzitter – okt. 2022 

Binnen Hockey Club Capelle zijn we op zoek naar een bestuurslid Hockey 

Technische Zaken (HTZ). Het doel van de functie is het coördineren van trainers en 

coaches en lijncoördinatoren, op hockey technisch en tactisch gebied en de wijze 

van coachen in de meest ruime zin van het woord, voor zowel de junioren als de 

senioren binnen de vereniging. HTZ is samen met de andere bestuurders 

verantwoordelijk voor het algemeen beleid en leidt HCC naar de stip op de horizon.  

 

Taken 

• Je ondersteunt het bestuur bij het ontwikkelen hockey technisch beleid. 

• Verantwoordelijk voor de begeleiding en organisatie van alle trainers, coaches en lijncoördinatoren. 

Van Funkey tot aan trimmers. 

• Trainingsopbouw over de verschillende leeftijdscategorieën vastleggen, uitwerken en 

implementeren, in samenhang met begeleiden en adviseren van de lijncoördinatoren, trainers en 

coaches.  

• Aantal keren per jaar de trainingen en trainingsopbouw bespreken met alle betrokkenen 

• Centraal aanspreekpunt voor coaches, trainers en lijncoördinatoren 

• Beoordelen van de trainers en coaches 

• Het verzorgen van de aanstellingen van trainers en coaches voor het nieuwe seizoen i.s.m. de 

Hockey Technische Commissie en het begeleiden en coördineren van deze aanstelling 

• Medeverantwoordelijk voor aansturing van de Jeugd en Jongste Jeugdcommissie 

 

Vaardigheden 

• Bij voorkeur zelf ervaring met hockey 

• Je bent analytisch en kan denken in lange termijnvisie 

• Goede communicatieve vaardigheden en omgaan met meerdere belangen. Je communiceert zowel 

binnen het bestuur, met trainers, jeugd- en senioren spelers en ouders 

• Goed organiserend vermogen en managementvaardigheden 

• Flexibele instelling en stressbestendig 

• Integer, om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie 

  

 

Vind je het leuk om strategische doelen te stellen, hockeyplezier te vergroten en wil je een meerwaarde 

inbrengen voor de vereniging en jezelf en daarbij de kans krijgen een duidelijke visie te formuleren of je zelf 

meer te ontwikkelen op beleidsgebied. Dan zijn we op zoek naar jou. Geef je interesse aan via 

bestuur@hccapelle.nl  
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