
 

 
 
 
Over MHC Zoetermeer  
MHC Zoetermeer is de enige hockeyclub in Zoetermeer. Het complex met 5 velden, een prachtig 
modern clubhuis en uitstekende voorzieningen is gelegen in het groene Van Tuyllpark en goed 
bereikbaar met fiets, auto en Randstadrail. 

De vereniging telt ca. 1.400 leden tussen de 5 en 65 jaar. Het grootste deel van de leden bestaat 
uit jeugd. De club is een thuis voor zowel topsporters als breedtesporters en recreanten, 
waardoor er voldoende mogelijkheden zijn voor eenieder om op zijn/haar niveau te kunnen 
sporten. Ook voor gehandicapten is er plaats in de vereniging; zij beoefenen met enorm veel 
plezier samen de hockeysport en vormen een niet weg te denken onderdeel van onze club. 

MHC Zoetermeer is een club waar iedereen welkom is. 

 
CLUBMANAGER (20 uur)  
Wil jij werken in een centrale rol op MHC Zoetermeer, onze fraaie en gezellige hockeyclub? Wij 
zijn op zoek naar een clubmanager per 1 augustus 2022. Ben jij sportminded, hou je van mensen 
en neem je graag initiatief? Lees dan deze vacature voor clubmanager en solliciteer direct!  
 
Wat ga je doen als clubmanager?  
Als clubmanager van MHC Zoetermeer ben je een echte verbinder, zet je processen in gang en 
bewaakt de voortgang. Naast het aansturen van de 'dagelijkse gang van zaken’ staat de 
clubmanager centraal in de vereniging. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste 
verantwoordelijkheden: 
 
Clubmanagement  

• Je bent de spin-in-het-web tussen bestuur, commissies, vrijwilligers en leden.  

• Je zorgt voor efficiënte werkprocessen met duidelijke doelstelling 

• Je beheert het trainingsschema (veld en zaal) en overlegt daarover met de 
hockeycommissies, trainers en externe partners.  

• Je stelt met de diverse commissies een jaarkalender op 

• Je coördineert de in- en externe communicatie van de vereniging (website, nieuwsbrief, 
social media, magazine etc.)  

 
Accommodatie en horeca 

• Je bent verantwoordelijk voor het sleutelbeheer en alarmplan van de accommodatie 

• Voor zaalhockey regel je (indien onze blaashal onvoldoende ruimte biedt) extra 
zaalcapaciteit bij de gemeente. 

• Je overlegt wekelijks met de horecamanager over de planningen en bijzonderheden 
m.b.t. inkoop en assortiment 

 
 



 

 
 
Wat breng jij mee als clubmanager?  
Als clubmanager ben je flexibel en actief op samenwerking, communicatief vaardig, proactief en 
servicegericht. Je toont leiderschap, maakt impact en inspireert. Je herkent en benut kansen. Je 
bent een open persoon met aandacht voor mensen, top- en breedtehockey.  
 
Daarnaast beschik je over:  

• Energie en enthousiasme. Je weet dit op onze leden, professionals, vrijwilligers etc. over 
te brengen.  

• Affiniteit met het verenigingsleven en bij voorkeur ervaring in een organisatie met 
professionals en vrijwilligers.  

• Flexibiliteit qua tijden om je werkzaamheden uit te voeren en betrokken te zijn bij een 
sportvereniging die 7 dagen per week in beweging is (je woont bij voorkeur op max 20 
minuten van de club) 

• HBO werk- en denkniveau.  

• Affiniteit met de vrijetijdssector (evenementen, horeca) is een pré 
 
Wat bieden wij jou?  

• Een jaarcontract met verlengingsmogelijkheid.  

• Een werkplek op de club 

• 25 vakantiedagen op fulltime basis.  

• Het behoort tot de mogelijkheden om deze functie samen met iemand anders in te 
vullen en de uren te verdelen. 

 
 
Enthousiast geworden van deze vacature? Wacht niet en neem direct contact op met Bella 
Overgoor, voorzitter@mhcz.nl 
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