Mixed Hockeyclub Nieuwegein

Gezocht: secretaris
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.
Gezocht:
Nu de reguliere bestuursperiode van onze secretaris er bijna op zit, zoeken we een enthousiast persoon
met affiniteit voor organisatie en communicatie die deze taak op zich wil nemen. De secretaris maakt deel
uit van het dagelijks bestuur samen met de voorzitter Martijn Koopmans en de penningmeester Jan van
Rooijen.
Functieomschrijving:
De secretaris is de spin in het web van MHCN! Hij of zij is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor het
wedstrijdsecretariaat, ledenadministratie, communicatie en HR. Die disciplines ‘staan’ voor een groot
deel. Enthousiaste vrijwilligers steken hier al veel tijd in. Op het gebied van communicatie en samen met
onze nieuwe HR-manager kunnen we als club nog een paar stappen zetten. Een mooie uitdaging!
Belangrijke taken van de secretaris:
• Zorgdragen voor een verantwoord beheer van de secretariële processen binnen de club.
• Bijdrage aan clubbeleid en implementatie daarvan.
• Aanspreekpunt voor de KNHB.
• Voorbereiden van de verschillende vergaderingen (bestuursvergaderingen, vergaderingen met
Stichting Kunstgras en de Algemene Ledenvergadering)
MHCN heeft een goede basis waardoor de laatste jaren MHCN in ledenaantal sterk is gegroeid. Het is
gelukt om het karakter van familieclub te behouden. Het huidige bestuur heeft de ambitie om dit verder te
laten groeien ook op het vlak van hockey, sponsoring, evenementen, communicatie en bar. Dit is
verwoord in onze missie en visie. Wij zoeken in jou de persoon die samen met het bestuur daar vol
enthousiasme en met visie een bijdrage aan wil leveren.
Wat vragen we van jou:
• Je bent organisatorisch sterk.
• Je hebt affiniteit met administratieve processen.
• Je bent communicatief sterk in woord en geschrift.
• Je bent accuraat en betrouwbaar.
• Je kunt goed samenwerken.
• Je bent integer.
• En last but not least: je hebt humor en vindt het leuk om in een enthousiast bestuur MHCN een
stap verder te helpen.
Kortom
Help jij mee MHCN gezond te houden? Ben je seniorenlid of ouder van een jeugdlid? Dan willen we
graag in contact komen met jou.
Meld je aan bij Inge Rosenthal: secretaris@mhcn.nl of bij Martijn Koopmans (voorzitter@mhcn.nl).
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met één van hen. Tel.nr. 06-38589922 (Inge) of 0649889194 (Martijn).

De club zijn we met zijn allen!

