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Verenigingsmanager | 16 uur – flexibele inzet per week 

 

Onze dynamische Hockeyclub transformeert naar een organisatie, waarin hockeyontwikkeling steeds meer de 
boventoon voert. Deze ontwikkeling vraagt om het verder operationaliseren van onze plannen. Om deze reden 
zoeken wij mensen met de competenties die daaraan bijdragen. Ben jij de verenigingsmanager die we zoeken? 
 
Wat ga je doen?  
Je bent als verenigingsmanager aanspreekpunt op het hockeycomplex tijdens trainingen en wedstrijden. 
Hiervoor ben je zoveel als mogelijk fysiek aanwezig op de club tijdens de wedstrijddagen en op een aantal 
trainingsdagen. Je begeleidt vrijwilligers in de uitvoer van hun taken, bijvoorbeeld trainers, coaches en 
scheidsrechters. Naast het begeleiden van vrijwilligers ben je verantwoordelijk voor het operationaliseren van 
de hockeyschool en verzorg je opleidingen voor trainers en coaches. Met als doel om de strategie van ons 
Hockeyclub Zevenbergen te realiseren en hockeyplezier te bevorderen. 
 
Plaats binnen de club 
De verenigingsmanager legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur en is aanspreekpunt voor de 
operationele zaken welke gerelateerd zijn aan de hockeyontwikkeling. 
 
Waar ga je werken?  
Bij Hockeyclub Zevenbergen. Onze Hockeyclub is er voor iedereen binnen de regio Moerdijk. We zijn een 
laagdrempelige club met veel vrijwilligers die een waardevolle bijdrage leveren aan onze hockeyclub. Je 
werkterrein is voornamelijk op onze club aan de Westrand in Zevenbergen in ons prachtige nieuwe clubhuis en 
op onze 2 nieuwe watervelden. 
 
Wat vragen we van jou? 
Iemand met een hands on mentaliteit. Je bent in staat om plannen uit te voeren gericht op het behalen van de 
doelstellingen van het beleid op hockeygebied én je hebt affiniteit met Hockey. Dit laatste in de vorm van 
hockey-, coach- of trainerservaring. 
 
Wie ben jij? 
Als verenigingsmanager ben je proactief en daarmee een extraverte persoonlijkheid. Je kunt effectief 
communiceren en toont eigen initiatief. Als verenigingsmanager ben je goed zichtbaar en deins je er niet voor 
terug om een kritisch gesprek te voeren. Je kunt je goed uiten, bent oplossingsgericht en je weet van 
aanpakken. 
 
Wat bieden wij? 

Een uitdagende functie binnen de club welke nieuw is en waarbinnen je veel hockeyambitie kwijt kunt. Dat kan 

binnen flexibele tijden. 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Je volgt de actuele hockeyontwikkelingen om je kennis up-to-date te houden  

 

Waardering 

Deze functie als verenigingsmanager past binnen een vergoeding welk in overleg wordt bepaald 
 
Interesse?  
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent. Je kunt je interesse tonen door het sturen van een mail met motivatie aan 
secretaris@hockeyclubzevenbergen.nl 
 
De vacature sluit 5 november. 
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