
 

Jongste Jeugd Commissie 
 
De Jongste Jeugdcommissie houdt zich bezig met de jongste leden van onze vereniging. Van 
de Kabouters (5 jaar) tot n met 2e jaars E (10 jaar).  
De commissie bestaat uit vrijwilligers en de taken zijn verdeeld tussen lijncoördinatoren, 
trainerscoördinatoren, de voorzitter en de wedstrijdsecretaris. Met elkaar verzorgen ze de 
communicatie naar de leden/ouders, oprichting van nieuwe teams, trainingen, 
(oefen)wedstrijden en leuke extra activiteiten als de Pietendisco, Kerstgala, onderlinge 
wedstrijden en de E-party. 
 
 
Vacatures trainerscoördinatoren Kabouters-CoolKids/F/1E/2E 
 
De trainerscoördinator maakt deel uit van de Jongste Jeugdcommissie. Hij/zij organiseert en 
coördineert trainingen voor Jongste Jeugdteams op de woensdagmiddag in zijn/haar eigen 
leeftijdscategorie (Kabouters-CoolKids/F/1E/2E). 
Omdat een aantal vrijwilligers is gestopt, verhuisd of een andere vrijwilligersfunctie 
uitoefent, heeft de commissie per direct behoefte aan nieuwe trainerscoördinatoren. 
Ervaring is niet nodig, enthousiasme en betrokkenheid des te meer! En heel belangrijk: je 
hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Je kunt gebruik maken van jarenlange ervaring en 
betrokkenheid van collega-commissieleden en voorgangers. 
 
Dit houdt het in 
• Vast aanspreekpunt voor de leden/trainers inzake trainingen 
• Opstellen van een vast trainingsschema en communiceren middels website/mail/app aan 

trainers 
• Vullen van mogelijke trainingsvacatures 
• Uitgifte en inname van trainingsmaterialen aan de trainers op woensdagmiddag  
• Controleren van declaraties van de trainers 
• Frequent afstemmen/samenwerken met coördinatoren van andere lijnen 
• Bij E-lijnen bijdrage leveren in organisatie selectietrainingen in overleg met TC 
• Bijdragen aan het vergroten van het hockeyplezier van de jeugdleden door de 

organisatie rondom de trainingen goed te regelen 
• Bijdragen aan het verenigingsgevoel en op die manier met elkaar aan een mooie club 

bouwen 

Wat vragen we van jou 
• Je hebt een flexibele, positieve en oplossingsgerichte instelling. Omgaan met jeugdige 

trainers vind je leuk. 
• Aanwezigheid bij commissie-overleg ca. 7 keer per seizoen 
• Zoveel mogelijk aanwezigheid op de woensdagmiddag tijdens de training van jouw lijn 
• Afhankelijk van het aantal teams in de lijn is de tijdsbesteding ca. 2/3 uur gemiddeld per 

week. Tijdens de opstart van het seizoen is de tijdsbesteding iets meer. 
 
Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met Ellen Valentijn, bestuurslid Jongste 
Jeugd: ellenmhcz@gmail.com 


