Beste Evergreeners,
We zijn begonnen! De eerste bijeenkomst van dit seizoen heeft afgelopen woensdag
plaatsgevonden in de vorm van een trainer-/coachavond. Een prettig gesprek met de meeste
coaches en trainers wat ons weer wat energie op heeft geleverd. Erg fijn, de afgelopen
maanden hebben namelijk alleen maar energie gekost.
Want om maar meteen met de deur in huis te vallen: het wordt een steeds eenzamer
bestaan als vrijwilliger bij Evergreen. Nu is het te allen tijde dat er weinig vrijwilligers zijn. Of
dat nou over trainers gaat, de persoon achter de bar, als scheidsrechter op het veld of in de
organisatie van hockeyzaken en niet-hockeyzaken. Het is dan ook een maatschappelijk
probleem, wat wellicht in deze tijd van individualisering zeker niet kleiner wordt.
Toch lijkt het erop dat we bijna op het punt komen dat er teveel tandwielen in de machine,
als metafoor voor een vrijwilliger, wegvallen. Als er dan ook nog zand bij de tandwielen komt
dan komt de machine tot stilstand. En dan de vraag: repareren of vervangen? We zullen
onszelf even uit de machine-metaforen moeten trekken. Er is gewoon een grote behoefte
aan vrijwilligers die hun verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen.
Om dan weer naar het positieve te kijken: een wedstrijdsecretaris is gevonden! Er is de
afgelopen weken weer veel communicatie uitgestuurd omtrent deze zéér belangrijke rol
(want zonder wedstrijdsecretaris geen competitiewedstrijden gepland). Erg fijn, hier kunnen
we de komende tijd mee aan de slag om de kennis van deze rol eigen te maken. Houdt u
hier een beetje rekening mee de komende tijd? Heb geduld en probeer niet het zand in de
machine te zijn, maar misschien een beetje vet. Sorry, dat was weer een metafoor.
Dus, wat nu? Wij willen samen een vereniging zijn. De mogelijkheid bieden dat iedereen zich
persoonlijk kan ontwikkelen, dat een ieder een grote of kleine taak op zich neemt om zo met
genoeg inzet van de last een deugd te maken. Want het kan allemaal erg leuk en belonend
zijn. Daarvoor is het nodig dat iedereen zich inzet voor de vereniging. Als meerdere mensen
één taak oppakken, deel je de verantwoordelijkheid en zorg je ervoor dat kennis zich
verspreid en dat een rol zo maar wegvalt, niet gebeurt. Dus instappen als een bepaalde rol al
een halfjaar open staat, betekent dat je al met een flinke uitdaging begint.
Hieronder een lijst van noodzakelijke rollen die wij graag ingevuld zien. Als je hiervoor
interesse hebt of over wil sparren, neem dan contact op met ons. Dat kan via de mail
(bestuur@mhv-evergreen.nl) of telefonisch (zie verderop de telefoonnummers van de
bestuursleden)
-

Technisch Commissielid Jeugd tweemaal
Meehelpen met teamindelingen, communicatie met coaches omtrent zaken die goed
gaan of beter kunnen, communicatie met kinderen die willen meetrainen, faciliteren
van hockeytechnische zaken.
- Contact: tc@mhv-evergreen.nl

-

Technisch Commissielid Jongste Jeugd tweemaal
Als aanvulling op een goedlopende Jongste-Jeugdcommissie, teamindelingen,
communicatie met coaches omtrent zaken die goed gaan of beter kunnen, contact
met kinderen die willen meetrainen, faciliteren van hockeytechnische zaken.
- Contact: tc@mhv-evergreen.nl

-

Gastheer/-vrouw
Op de woensdag- en/of vrijdagmiddag bij de trainingen van (Jongste) Jeugd.
Aanwezig zijn, stemming proeven, nieuwe leden naar de juiste training begeleiden.
- Contact: secretaris@mhv-evergreen.nl

-

Technisch Commissielid Senioren
Meedenken met de uitdagingen binnen de seniorenlijn van Evergreen.
- Contact: tc@mhv-evergreen.nl

-

Wedstrijdsecretaris zaal
Competitiewedstrijden van de zaalperiode indelen, contact over randzaken van deze
competitie met de KNHB en Evergreenleden.
- Contact: wedstrijdsecretaris@mhv-evergreen.nl

-

Feestcommissie/activiteitencommissie
Niet geheel onbelangrijk; activeren en enthousiasmeren van leden door meer dan
alleen hockey te bieden. Ook vanuit financieel oogpunt een belangrijk onderdeel van
de vereniging. Het organiseren van diverse activiteiten.
- Contact: secretaris@mhv-evergreen.nl

-

Trainers - ook zonder hockeyervaring
In deze tijd van een groot tekort aan trainers.
- Contact: tc@mhv-evergreen.nl

-

Scheidsrechterscommissie (aanvulling)
Het indelen van scheidsrechters, aansturen van scheidsrechterscoaches naar nieuwe
scheidsrechters of talenten, opleiden van jeugdleden om scheidsrechter te worden
met behulp van het E-learningpakket van de KNHB.
- Contact: arbitrage@mhv-evergreen.nl

Nu hebben we getracht enige duidelijkheid te verschaffen wat je moet doen voor bepaalde
rollen. Dan komt vaak ook de vraag hoelang iets duurt. Een lastige, want dat is afhankelijk
van veel zaken. Sommige rollen zijn continu, sommige rollen hebben een voorbereiding
tweemaal per jaar en dan is het klaar. Of alleen in de zaalperiode. Uiteraard kunnen we een
bepaalde inschatting maken. Ga daarover met ons in gesprek.
Los van de tijdsbesteding zal het ook voorkomen dat niet alles duidelijk is. Wat moet er
gebeuren? Bij wie moet ik zijn? Wie is er verantwoordelijk voor? Dat hoort erbij. Kun je
vervelend vinden, kun je leuk en uitdagend vinden. Er staat inmiddels een bestuur klaar die
je met alle randzaken kan helpen, als je zelf aan de slag gaat met die inhoud.
Andere vragen of opmerkingen? Neem contact op! Via de mail (bestuur@mhv-evergreen.nl)
of naar telefonisch. (Zie telefoonnummers hieronder)
Met sportieve groet,
Het Bestuur
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