Mixed Hockeyclub Nieuwegein

Meer vrijwilligers: wie zoekt met ons mee?
MHC Nieuwegein is een echte familieclub waar iedereen van jong tot oud welkom is om de hockeysport
op goed niveau te beoefenen. MHCN is een groeiende club met op dit moment ruim 850 leden. De club
wordt geheel gerund door betrokken vrijwilligers. Dat maakt MHCN tot de gezellige club, die zij wil zijn.
Trots
Wij zijn trots op onze pool van vrijwilligers die zich inzetten voor MHCN. Daardoor hebben we o.a. een
mooi clubhuis, kunnen jongens en meiden en ouders hockeyen, worden teams gecoacht en getraind,
wordt het complex onderhouden, zijn er sponsors die investeren in de club, is er een Grote Clubactie, is
de club financieel gezond, zijn er leuke evenementen, zijn er scheidsrechters en is er goede koffie en zijn
er lekkere hapjes enzovoort.
Gezocht:
Ondanks deze enorme inzet zijn er nog steeds heel veel klussen te doen. Dus we moeten blijven zoeken
naar nog meer vrijwilligers. Het bestuur wil deze zoektocht goed vormgeven. Daar hebben we nu profijt
van, maar ook de komende jaren. Daarom zijn we op zoek naar een HR-manager. De HR-manager helpt
het bestuur en diverse commissies (o.a. de Hockey Commissie) bij het vinden van vrijwilligers.
Functieomschrijving:
De HR-manager helpt mee in het bedenken van een effectieve manier van werving van vrijwilligers. Het
doel is om te komen tot:
• Een goed HR-plan.
• Een goed en actueel overzicht van klussen en projecten per commissie.
• Een uitbreiding van de huidige pool van vrijwilligers.
De HR-manager wordt daarmee het loket waar vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar komen. De
HR-manager valt rechtstreeks onder het bestuur.
Kortom
Help jij MHCN mee met het aanboren van een nieuwe bron van vrijwilligers? Dan willen we graag in
contact komen met jou.
Meld je aan bij Inge Rosenthal secretaris@mhcn.nl of Martijn Koopmans (voorzitter@mhcn.nl). Voor
nadere informatie kun je met hen contact opnemen.

De club zijn we met zijn allen!

