Accommodatiecommissie
Taak:
De accommodatiecommissie adviseert en ondersteunt het bestuur en de
verenigingsmanager bij het maken van keuzes voor onderhoud en innovaties en komt
daarnaast met ideeën en concrete verbeteringen in bouwtechnische aspecten van
het clubhuis en voor het complex.
Functies:
4 commissieleden
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de vicevoorzitter van het
bestuur.
Administratiecommissie
Taak:
Uitvoering van taken m.b.t. de financiële administratie van de vereniging
Functies:
3 commissieleden
Deze commissie valt onder de verantwoording van de penningmeester van het
bestuur.
Arbitragecommissie
Taak:
Opleiden en begeleiden van scheidsrechters. De door de hockeybond vastgestelde
wedstrijden voorzien van bevoegde scheidsrechters.
Functies:
9 commissieleden met de volgende functies: coördinator, scheidsrechters zaterdag,
scheidsrechters zondag, opleiding scheidsrechters, CS+ coördinator, coördinator
bondsscheidsrechters, publiciteit.
Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van het
bestuur.
AVG-functionaris
Taak:
De AVG-functionaris adviseert en ondersteunt de secretaris bij het volgen van de
eisen en regels van de Privacywet. Deze rol is niet uitvoerend, maar eerder
adviserend. Goede kennis van AVG-wetgeving en procedures is een pré.
Functie:
1 functionaris
De functionaris valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van het bestuur.
Bezoek buitenlandse teams en scholen
Taak:
Gedurende het seizoen wordt HC Rotterdam bezocht door teams van scholen en
clubs uit het buitenland, zoals Groot-Brittannië, Ierland, Australië, Zuid-Afrika. De
coördinator of reisorganisatie van het betreffende team neemt altijd op voorhand
contact op met de club om de wensen en mogelijkheden af te stemmen. Vaak komt
het team voor een clinic of training, maar soms is de wens ook om een
oefenwedstrijd te spelen tegen één van onze jeugdteams.
De coördinator zorgt dat trainers aanwezig zijn voor de training/clinic, dat er een
Rotterdams team bereid is om een oefenwedstrijd te spelen en stemt de planning en
evt. wensen voor de horeca af met de horecamanager. De rol ligt in de voorbereiding
en communicatie. De coördinator hoeft niet ter plekke te zijn voor ontvangst etc. Dit
wordt opgepakt door de trainers en/of clubmanagement. Goede kennis van de
Engelse taal is een pré.
Deze functionaris valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid jeugd.
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Communicatiecommissie
Taak:
Coördineert zowel de interne als externe communicatie van de vereniging, zoals het
beheer van de website, social media en het versturen van nieuwsbrieven, het
magazine en persberichten.
Functies:
7 commissieleden met de volgende functies: pers, website & webshop, social media,
vormgeving
Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid communicatie.
Evenementencommissies voor mini’s, jeugd en senioren & veteranen
Taak:
Coördinatie en organisatie van activiteiten, die een bijdrage leveren aan de
gezelligheid, positieve sfeer en het plezier onder onze leden in de specifieke
doelgroepen.
Functies:
commissieleden voor de verschillende commissies:
Mini-Events:

coördinatie/organisatie/ondersteuning bij Sinterklaasvieringen, Snerttoernooi, MiniAfkamp , Jongste Jeugddag, wedstrijd/lunch rondom line-ups Dames-1 en Heren-1
en evt. nieuw te ontwikkelen evenementen.
3 commissieleden.
Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid mini’s.

Jeugd

coördinatie/organisatie/ondersteuning bij CD-jeugdfeesten, afsluitende BBQ voor Ajeugd, kampioenshuldigingen, seizoensopening, Beste 2e team-slotdagen en evt.
nieuw te ontwikkelen evenementen.
5 commissieleden
Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid jeugd.

Senioren &
Veteranen

coördinatie/organisatie/ondersteuning bij TD’s, Get in shape-activiteiten, Heren-1
clinic voor senioren en evt. nieuw te ontwikkelen evenementen.
4 commissieleden
Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid senioren.

Zomeravond/ De commissies voor organisatie van Zomeravondhockey en Winteravondhockey
Winteravond houden zich bezig met coördinatie en organisatie van de betreffende evenementen.
Beide commissies hebben ca. 8 commissieleden en vallen onder verantwoording van
het bestuurslid senioren.
HKET

De HKET-commissie houdt zich bezig met coördinatie en organisatie van het
Hoofdklasse E-toernooi voor de E1-teams van clubs die in de hoofdklasse spelen.
Er zijn ca. 6 commissieleden. De commissie valt onder de verantwoording van het
bestuurslid mini’s.

Interlandcommissie
Taak:
Organisatie van tophockey-evenementen, zoals ABN AMRO Cup, Pro League, EHL,
play-offs evt. in samenwerking met externe partijen zoals KNHB, EHF, TIG Sports etc.
In nauwe samenwerking met clubmanagement.
Functies:
6 personen
De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de vicevoorzitter van het
bestuur.
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Jeugdcommissie
Taak:
Zorgt voor intake nieuwe leden jeugdteams, het trainingsschema, de indelingen van
regiojeugdteams, coördinatie van wedstrijdformulieren, communicatie binnen de
lijnen en voor bemanning van de wedstrijdtafel op zaterdag
Functies:
24 commissieleden met de volgende functies: coördinator, lijncoördinatoren
MAB/MC/MD/JAB/JCD-lijn, wedstrijdtafel zaterdag, ledenadministratie jeugd,
wedstrijdsecretaris jeugd.
Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid jeugd.
Kascommissie
Taak:
toezicht en controle financiële uitgaven en inkomsten en van de jaarrekening,
opgesteld door de penningmeester van het bestuur.
Functies:
2 leden
Deze commissie onderhoudt contact met de penningmeester.
Kledingcommissie
Taak:
bestellen, bedrukking, controle, distributie van shirts voor topteams en
regiotopteams jeugd en de kleding van Heren-1 en Dames-1.
Functies:
2 leden; in samenwerking met verenigingsmanager en teammanagers
Deze commissie valt onder verantwoordelijkheid vicevoorzitter van bestuur.
Klusclub
Taak:
Op HC Rotterdam is de groundsmen verantwoordelijk voor het schoonhouden en
op peil houden van de velden, het complex en de technische aspecten van het
clubhuis. Daarnaast is er een klusclub met aantal handige en praktische leden, die
kunnen helpen met diverse klussen, zoals het nalopen en repareren van goals,
reclameborden en -doeken, ballenvangers en het verrichten van kleine reparaties en
verbeteringen in en om het clubhuis.
Functies:
6 leden
Deze commissie valt onder de verantwoording van de vicevoorzitter van het
bestuur
Lustrumcommissie
Taak:
Organisatie van festiviteiten en activiteiten rondom het lustrum van de club in het
najaar van het lustrumjaar (een veelvoud van 5 jaar na 1925). Het 95-jarig lustrum is
in 2020 en wordt in het najaar gevierd.
Functies:
minstens 4 leden
Deze commissie valt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur.
Materiaalcommissie
Taak:
draagt zorg voor onderhoud, beheer en uitgifte van keepersmaterialen,
trainingsmaterialen, lockers etc.
Functies:
minimaal 3 leden
Deze commissie valt onder de verantwoording van het bestuurslid jeugd
Medische commissie
Taak:
De medische commissie houdt zich bezig met (para)medische vraagstukken en geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Denk hierbij aan een rookvrije
omgeving, de inrichting van loopscholingsprogramma’s op basis van de
belastbaarheid van snel ontwikkelende kinderen in verschillende leeftijdsstadia en
bijv. doorverwijzing van een casus of vraagstuk binnen het netwerk van
(para)medisch specialisten waarover de commissie beschikt. Ook scholing van
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Functies:

(bar)personeel op gebied van AED en EHBO wordt verzorgd op initiatief
van de medische commissie.
3 commissieleden
Deze commissie valt onder de verantwoording van de vicevoorzitter van het bestuur

Minicommissie
Taak:
Zorgt voor intake nieuwe leden, het trainingsschema, het samenstellen van
de miniteams, communicatie binnen de lijnen en voor bemanning van het hok met
wedstrijdmaterialen op zaterdagochtend
Functies:
20 commissieleden met de volgende functies: lijncoördinatoren kabouters, 1e jaars F,
2e jaars F, 1e jaars E en 2ejaars E-lijn, technische commissie, ledenadministratie mini’s,
wedstrijdsecretariaat mini’s.
Deze commissie valt onder de verantwoording van het bestuurslid mini’s
Seniorencommissie
Taak:
Inventarisatie en intake nieuwe leden, coördinatie doorstroom van jeugd naar
seniorenteams, samenstelling teams, het trainingsschema, coördinatie van
wedstrijdformulieren, communicatie binnen de lijnen, planning scheidsrechters op
zondag en voor bemanning van de wedstrijdtafel op zondag. Coördinatie van alle
activiteiten op gebied van recreantenhockey: trimhockey, Sevens, bedrijfshockey en
trainingsteams.
Functies:
14 commissieleden met de volgende functies: Dames TC, Heren TC, Trimhockey,
Sevens, ledenadministratie, wedstrijdsecretaris en wedstrijdtafel zondag.
Deze commissie valt onder de verantwoording van het bestuurslid senioren.
Sponsorcommissie
Taak:
Fondsen werven voor de vereniging. Coördineert alle sponsoractiviteiten en verzorgt
de acquisitie op het gebied van advertenties, shirtsponsoring, reclameborden, teamen evenementensponsoring.
Functies:
8 commissieleden
Deze commissie valt onder de verantwoording van de voorzitter van het bestuur
Stadionentertainment
Taak:
De toeschouwers van de competitiewedstrijden van Dames-1 en Heren-1 voorzien
van informatie over de spelers, het wedstrijdverloop en overige informatie. De
stadionspeaker wordt ondersteund door de stadion-DJ, die verantwoordelijk is voor
geluid en muziek rondom de wedstrijden. Gezamenlijk draagt het team zorg voor
bediening LED-bording en scorebord.
Functies:
4 commissieleden
Deze commissie valt onder verantwoording van bestuurslid topsport.
Tophockey
Taak

Functies:

Zorgdragen dat Dames-1, Dames-2, Heren-1, Heren-2 en eerste jeugdteams (plus
JD2, MD2 en MD3) structureel op gewenst niveau kunnen spelen. Zorgdragen dat
overgang van jeugdspelers en -speelsters naar hoogste seniorenteams soepel en
verantwoord verloopt.
13 commissieleden met de volgende functies: coördinatoren Dames1&2, Heren1&2,
MAB-lijn, JAB-lijn, MCD-lijn, JCD-lijn, topjeugd, communicatie
Deze commissie valt onder de verantwoording van het bestuurslid tophockey
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Trainingscoördinatie
Taak
Met ingang van seizoen 2019-2020 zal de trainingscoördinatiecommissie (TCC)
zorgdragen voor de coördinatie van alle trainingen op de club, de indeling van de
velden etc. De commissie is in maart gestart met voorbereidend overleg en het
bepalen van een visie en traject. Voor de uitvoering is de commissie op dit moment
op zoek naar administratieve talenten.
Deze commissie valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuurslid
jeugd en bestuurslid mini’s
Tuchtcommissie
Taak:
Het opleggen en ten uitvoer leggen van straffen aan spelers conform de bepalingen
van de KNHB.
Functies:
4 commissieleden
Deze commissie valt onder de verantwoording van de secretaris van het bestuur
Veldcommissaris
Taak:
De veldcommissaris is verantwoordelijk voor afgelasting van de wedstrijden. Hij/zij
overlegt met de wedstrijdsecretarissen zodat het besluit in lijn is met besluiten van
andere clubs in de regio. De veldcommissaris is op de hoogte van de KNHB-regels die
gelden voor landelijk spelende teams etc.
Functies:
1 commissaris voor zaterdag en 1 voor zondag
De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de vicevoorzitter van bestuur.
Vertrouwenscommissie
Taak:
Buigt zich over zaken die we met man en macht willen voorkomen, maar die zich
soms toch voordoen.
Functies:
2 commissieleden,
Deze commissie valt onder de verantwoording van de secretaris van het bestuur
VOG-functionaris
Taak:
Erop toezien dat de teambegeleiding en meerderjarige trainers van jeugdteams
beschikken over een geldig VOG.
Functie:
1 functionaris
Deze functionaris valt onder verantwoording van de secretaris van het bestuur.
Vrijwilligerscommissie
Taak:
Ondersteunend bij het werven, opleiden en behouden van vrijwilligers
Functies:
4 commissieleden
Deze commissie valt onder de verantwoording van de vicevoorzitter van het bestuur
Zaalhockeycommissie
Taak:
Coördinatie van alle activiteiten op het gebied van zaalhockey: trainingen,
trainingslocaties, wedstrijden en scheidsrechters. Communicatie rondom
afgelastingen.
Functies:
3 commissieleden die zich ieder bezighouden met resp. de mini’s, jeugd en senioren
De commissieleden vallen onder de verantwoording van het bestuurslid van de
betreffende lijn.

5

