Beste Ouders, sporters en oud-sporters van HC de Vechtstreek
Bij deze willen wij jullie deelgenoot maken van het volgende.
Om het schaatsen en alle andere activiteiten op een goede wijze te laten verlopen en begeleiden
hebben wij als club een groot aantal vrijwilligers nodig. Dit gaat dan om zaken als training geven,
coachen van wedstrijden, wedstrijden organisatorisch begeleiden , begeleiden van de vele
activiteiten van de club (zoals onder er andere de tijdritcompetitie, trainingskampen etc.), het
besturen van de vereniging en het besturen van de ijsbaan namens de verenigingen kortom een
groot aantal vitale taken om de schaatssport te blijven beoefenen.
Daarnaast is het natuurlijk goed om mensen in en rondom de vereniging actief en betrokken te
maken en houden. Jaarlijks verandert het speelveld en zijn er mensen die stoppen met activiteiten en
gelukkig ook weer mensen die actief worden. Om deze stroom voldoende op gang te houden komen
wij nu in de lucht met dit schrijven! Als je op onze website kijkt (www.hcdevechtstreek.nl ) krijg je
ook een goede indruk van alle activiteiten die plaatsvinden en alle bijbehorende taken die dit
mogelijk maken.
Om een en ander vanuit de vereniging te ondersteunen zijn er mogelijkheden cursussen te volgen, je
door mensen met ervaring te laten begeleiden in een taak van jouw keuze of uit te proberen wat bij
jou past alvorens er ‘in te stappen’. Dit geldt zowel voor de langebaan wedstrijden (afstanden en
marathon) als voor de zomertijdrit competitie.
Waar zijn we naar op zoek (voor de korte en lange termijn):
o
o
o
o
o

Trainers
Coaches voor de wedstrijden op de reguliere wedstrijd uren op de Vechtsebanen, dit om zo
weer te komen tot een coachschema voor alle wedstrijden
Wedstrijdbegeleiders: jury, hulpstarter, bochtencommissaris, speaker, wedstrijdleider en
starter
Tijdwaarnemers voor zowel de schaats als de fiets wedstrijden
Bestuurders voor de vereniging of voor een van de commissies en bestuurder of commissie
leden op de ijsbaan

Kijk op de site onder “Vacaturebank” voor het actuele overzicht.
Mocht je interesse hebben en je op willen geven voor een van deze prachtige vrijwilligers taken laat
dat dan weten door een mail te sturen aan: info@hcdevechtstreek.nl .
Mocht je meer informatie willen kan dat natuurlijk ook stuur dan een mail aan:
info@hcdevechtstreek.nl . Of stap op een van de bestuursleden of trainers af.
Natuurlijk hopen wij op een grote respons zodat we de komende periode weer goed vooruit kunnen
als club en aan ons aandeel in alle taken een goede invulling geven.

