

Alliance Vacaturekrant
Vrijdag 18 november 2022
Arbitragecommissie

Passende scheidsrechters zijn nodig, elke
wedstrijd weer. De Arbitragecommissie
vervult hierbij een onmiskenbaar belangrijke rol, want eerlijk is eerlijk zonder
scheidsrechter kan er geen competitiewedstrijd gespeeld worden. De arbitragecommissie is de essentiële schakel tussen de
(aankomende) scheidsrechters en de hockeyorganisatie van Alliance. Wij leiden, samen met de KNHB, nieuwe scheidsrechters
op, verzorgen opleidingsavonden en zijn
vraagbaak.
Voorzitter arbitragecommissie (1)
Als voorzitter van de Arbitragecommissie
ben je het gezicht naar buiten voor de Arbitragecommissie. Je stemt af met de commissies binnen Alliance waar nodig, je stuurt de
arbitrageplanners aan, staat in verbinding
met de scheidsrechters als de situatie dat
vraagt, je bent de schakel met de opleidingscoördinator en je organiseert spelregelavonden aan het begin van het veld- en zaalseizoen, je hebt nauw contact met de KNHB
arbitrage.
Planner Zondagcompetitie (1)
Als planner zorg je ervoor dat bij elke zondagcompetitiewedstrijd scheidsrechters zijn
ingepland. Dit is mede door de nieuwe
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Teams-functionaliteit zeer praktisch en eenvoudig geworden. De teams plannen daarmee zelf scheidsrechters in. Jouw bijdrage
is om deze self-service mogelijk te maken
door per wedstrijd zondag aan te geven
welke teams moeten fluiten. Je bent daarmee ook de vraagbaak. De zondagcompetitie bestaat uit 15 teams, waarvan Dames1 en
Heren1 door bondscheidsrechters wordt gefloten en door de Bond worden ingepland.
Planner Zaterdagcompetitie (1)
Als planner zorg je ervoor dat bij elke zaterdagcompetitiewedstrijd scheidsrechters zijn
ingepland. De Arbitragecommissie deelt de
clubscheidsrechters per wedstrijd in. De
O12 teams worden gefloten door speler uit
thuisspelende O16 teams, de O14 teams
door spelers uit thuisspelende O18 teams.
De O16 en O18 teams krijgen een scheidrechter uit 1 van de thuisspelende senioren/veteranenteams toegewezen. Zo wordt
iedere week de puzzel weer gelegd en krijgen alle teams voldoende scheidsrechters.
Sommige jeugdteams die landelijke competitie spelen krijgen bondsscheidsrechters,
die worden door de bond ingedeeld. Al met
al zo’n 50 scheidsrechters per competitiezaterdag.

Zaalhockey

Alle junioren teams en alle O10 teams van
Alliance spelen zaalhockey. Bij de senioren
spelen Dames1 en Heren1 zaalhockey, van
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de overige senioren / veteranen teams verschilt het per jaar wie gaat zaalhockeyen.
Het zaalseizoen begint begin december en
stopt medio februari. Sinds seizoen 20212022 hebben we een eigen blaashal zodat
alle teams die zaalhockeyen ook voldoende
zaaltraining kunnen krijgen. Tevens wordt
deze hal door de KNHB gehuurd om in de
weekenden competitie in te spelen.
Blaashal Commissieleden (3-5)
Ieder jaar, vanaf half november tot medio
februari staat op veld Z-4 onze Alliance
Arena, de blaashal waar alle teams in trainen en waarin ieder weekend in de zaalcompetitie wedstrijden worden gespeeld. De
blaashal commissie zorgt voor het opzetten
en afbreken van de hal en voor technisch
onderhoud gedurende het zaalseizoen. Alle
leden van de commissie draaien piketdiensten zodat er altijd iemand stand-by staat bij
calamiteiten.

Evenementencommissie

evenementen zijn flexibel. Als evenementencommissie heb je daarin dus veel vrijheid.
Voorzitter evenementencommissie (1-2)
Als voorzitter (dit kan je ook met 2 man
doen) ben je de contactpersoon voor het bestuur en overige commissies en verdeel je
de taken onder de commissieleden. Je bent
ook aanspreekpunt voor het jeugdbestuur.
De voorzitter maakt een planning per seizoen van alle feesten en informeert betrokken commissies. De voorzitter vraagt (via
de secretaris) evt vergunningen voor de
feesten aan. De voorzitter maakt ook een
begroting en een eindafrekening. Doelstelling is om kostenneutraal de feesten te organiseren.
Leden evenementencommissie (4-10)
Als lid van de evenementencommissie organiseer je samen met enkele andere commissie leden één van de feesten / activiteiten
die onder de evenementencommissie vallen. Je bedenkt het thema, regelt versiering,
muziek, activiteiten op het feest/evenement
en evt beveiliging. Vraagt het jeugdbestuur
om hulp / input bij de organisatie.

Sponsorcommissie

De evenementencommissie organiseert samen met het jeugdbestuur de jeugdfeesten
en de filmavonden (voor iedere categorie
minimaal 1 feest/evenement per seizoen),
het sinterklaasfeest voor de Dierentuin en
jongste jeugd (bijvoorbeeld in de vorm van
een speciale pietentraining), de openingsdag aan het begin van het seizoen en de slotdag aan het einde van het seizoen. De precieze invulling van de organisatie en de
planning van de jeugdfeesten en de andere
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Sponsoren zijn erg belangrijk voor Alliance. Zij zorgen voor een belangrijk deel
van de inkomsten zodat we voldoende
ruimte hebben om een kwalitatief goed hockeyproduct aan te kunnen bieden.
Leden sponsorcommissie (2)
Als lid van de sponsorcommissie onderhoud je contact met de bestaande sponsoren
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van Alliance. Je vernieuwt aflopende contracten. Je benaderd actief nieuwe sponsoren en zorgt voor een goede zichtbaarheid
van deze sponsoren. 1 van de commissieleden is aanspreekpunt voor de coaches / managers van de teams over teamsponsoring.
We zoeken iemand met een goed netwerk in
de regio, met creatieve, vernieuwende
ideeën over mogelijkheden van sponsoring.
Wil je alleen administratieve ondersteuning
leveren voor deze commissie dan ben je ook
van harte welkom. Voor een goede verdeling in de commissie is het wenselijk dat minimaal 1 van de nieuwe leden een vrouw is.

Toernooicommissie

met het bestuur over de invulling. Je coördineert de toernooien samen met de teams
per toernooi. Hierbij heb je contact met het
bestuur, de bar, materiaalcommissie en
eventueel externe partijen. Ook ontwikkel
je met de huidige coördinator (ja hij blijft
wel actief!) nieuwe concepten en verbetert
de huidige waar nodig. En zo blijven we met
onze toernooien in de eredivisie!
Toernooi organisatoren en uitvoerders
(1-6)
In het evenementen-vak heten het projectmanagers. In dit geval verantwoordelijk
voor een klein of groot deel van een toernooi. Het concept, de communicatie, de catering, de techniek, de spelelementen, het
draaiboek en het wedstrijd management om
maar wat te noemen. Help jij mee aan een
nieuw internationaal paastoernooi? Je steekt
er in ieder geval nog wat van op, we spelen
op toernooi gebied mee in de eredivisie.

Materialencommissie
De toernooien van Alliance zorgen voor extra fun op de club. Zo hebben we het Kaatje
Bitterberg toernooi voor het hele gezin, het
Beachbam toernooi voor de Jongste jeugd,
het Friendship toernooi voor de senioren en
het Oliebollen zaaltoernooi en de Glow in
the dark clinic in de zaal. Ook was de toernooicommissie tijdens corona leidend bij
Alliance Winterfun, de Sevens weekenden
en de Thuisbingo. Naast dat al deze activiteiten zorgen voor een extra experience op
de club hebben ze nog een doel, het verbinden van leden en hun ouders. Hiervoor werken een aantal fanatieke vrijwilligers per
toernooi aan een onvergetelijke dag. Graag
breiden we het aantal activiteiten nog uit,
we hebben nog een hoop ideeën!
Kartrekker toernooicommissie (2)
Je zorgt voor de voortgang en uitbreiding
van de activiteiten. In het begin van het seizoen maak je een agenda en je hebt overleg
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De materiaalcommissie verzorgt voor MHC
Alliance alle materialen die nodig zijn voor
de training (ballen, hesjes, pionnen), voor
de keepers (keepersmateriaal) en voor het
veld. Daarnaast zorgt de commissie voor de
kleding van de selectieteams, de staf, de
scheidsrechters en begeleidt diverse andere
belanghebbenden met de aanschaf en/of het
bedrukken van kleding. De commissie is ook
betrokken bij de coördinatie en opslag van
alle andere club materialen en voor de merchandise van Alliance. De commissie heeft
hierbij contact met onze leveranciers,
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maakt prijsafspraken en doet de bestellingen.
Het is een grote commissie (7-10 leden) zodat taken opgesplitst kunnen worden. Eventueel zijn functies te combineren als mensen
dat leuk vinden. Ervaring met hockey is in
de meeste gevallen GEEN vereiste.
Coördinator keepersmaterialen vaste
keepers (2 - 3)
Als coördinator verzorg je de uitgifte en inname van de keepersmaterialen voor de
vaste keepers. Je hebt contact met de keepers over maten en bestelt eventueel nieuwe
materialen. Je denkt mee over de ontwikkeling van de voorraad en vernieuwing van de
materialen.
Coördinator keepersmaterialen jongste
jeugd (1)
Als coördinator verzorg je de uitgifte en inname van keepersmaterialen voor de jongste jeugd teams (O9 en O10). Je hebt contact
met trainers en coaches over maatvoering
en je bestelt eventueel nieuwe materialen.
Je denkt mee over de ontwikkeling van de
voorraad en vernieuwing van de materialen.
Coördinator trainersmateriaal (1)
Samen met de trainersstaf zorg je voor voldoende materialen om de trainingen soepel
te laten verkopen, dit gaat om ballen, pionnen, hesjes, kliko's etc. Je bestelt materialen
bij onze leverancier en denkt mee over de
beste procedures om alles soepel te laten
verlopen.
Kleding coördinator senioren (Dames 1
en Heren 1) (1)
Als coördinator verzorg je de uitgifte en inname van de kleding voor de selectieteams
van de senioren. Je hebt contact met de managers over maten en rugnummers en bestelt eventueel nieuwe shirts, pakken en andere teamkleding. Ook verzorg je het bedrukken van nummers en namen op de kleding bij onze vaste leverancier.
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Kleding coördinator selectieteams (1)
Als coördinator verzorg je met een collega
de uitgifte en inname van de kleding voor
de selectieteams van de meisjes of de jongens.. Je hebt contact met de managers over
maten en rugnummers en bestelt eventueel
nieuwe shirts en pakken. Ook verzorg je het
bedrukken van nummers op de kleding bij
onze vaste leverancier.
Kleding coördinator trainersstaf (1)
Als coördinator verzorg je de uitgifte en inname van de kleding voor de trainers. Je
hebt contact met de staf en trainers over de
maten en bestelt eventueel nieuwe kleding.
Ook verzorg je het bedrukken van logo’s op
de kleding bij onze vaste leverancier.

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie is een commissie in opbouw die als doel heeft om communicatie in de breedste zin op Alliance te verbeteren en te ondersteunen. Betreft professionaliseren bestaande kanalen, eenduidige
vormgeving en uitstraling, ondersteuning
commissies, beleid daarop. Met kleine stapjes werken aan grote ambitie. Momenteel
loopt ook een project vernieuwing van de
website als vervangingsproject door onze
leverancier LISA hockey. Functies overlappen en kunnen ook worden gecombineerd.
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Voorzitter Communicatie Commissie (1)
Coördinator. Aanspreekpunt van en naar
bestuur en primus inter pares van de commissie verbinder tussen de commissieleden.
Hoeft geen communicatie expert te zijn, wel
affiniteit met wat we als vereniging willen
uitstralen.
Grafisch Ontwerper (huisstijl) (1)
Voor verschillende evenementen zoals feesten, toernooien die plaatsvinden op Alliance
logo’s, posters, gimmicks ontwerpen cq. in
een Alliance lijn brengen voor herhaald gebruik. Mede initiator van op te zetten ‘Alliance brandbook’. Gebruik logo, kleuren
schema etc.
Nieuwsredactie (1)
Samen met je collega’s de nieuwsberichten
op de site verzorgen. Aanleveren redigeren,
proactief aansluiten op Alliance kalender.
Voor Social Media willen we vaker differentiëren met eigen content. Contact met
commissies om proactief te acteren op
nieuwsgebied.

Medische commissie

De medische commissie is de medische
vraagbaak voor spelers en coaches en technisch managers. Daarnaast beheren zij de
EHBO koffer, onderhoud / controle van de
AED en organiseren ze de BHV cursussen.
Lid medische commissie (1)
Samen met de 2 andere leden van de medische commissie voer je de taken van de
commissie uit. We zoeken iemand met een
(breed) medische achtergrond.

Tekstschrijver / interviewer (1)
Op ad hoc basis schrijf/redigeer je teksten
voor nieuws en website. Interviews voor
nieuws/website van trainers, vrijwilligers,
nieuwe functies, specials etc.
Webdesign (project nieuwe website) (1)
Op basis van een door de leverancier aangeleverde template moeten vormgeving keuzes worden gemaakt vanuit identiteit en uitstraling van de club, rekening houdend met
functies van de website, doelgroepen, content, interfaces en alternatieve communicatiemiddelen. Structuur van de site wordt
momenteel uitgewerkt. Hergebruik content
huidige site, aanpassen met andere leden
van de commissie. Beeldmateriaal plan maken in samenwerking met fotograaf. In samenwerking met huidige beheerder website.
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