
HC Rijnvliet 

Profiel Voorzitter 

Algemeen 

HC Rijnvliet is in 2015 opgericht en heeft inmiddels ruim 900 leden in alle doelgroepen. De club is in  

eerste instantie opgericht om de schaarste aan hockeycapaciteit voor met name de jeugd het hoofd 

te bieden. In de loop van de jaren is een volwaardige club gerealiseerd en neemt het aantal senioren 

ook toe. Vanuit de kernwaarden Teamgevoel, Ontwikkeling en Passie wordt vormgegeven aan het 

technisch beleid. HC Rijnvliet bedient de breedtesport en iedereen telt mee en krijgt hetzelfde 

aanbod. 

 

Uitdagingen 

De club heeft inmiddels een goede accommodatie tot haar beschikking en kan verder groeien als 

daar behoefte aan is vanwege de reservering voor 1,5 tot 2 hockeyvelden. Dit biedt de mogelijkheid 

om door te groeien tot een stevige hockeyclub in de gemeente Utrecht. 

Door de groei van de club is een overgang van een kleinschalig karakter met een ruggengraat aan 

vrijwilligers die de structuur van de commissies vormgeven (iedereen kent elkaar en vindt elkaar via 

de commissievoorzitters appgroep) naar een meer met taken en verantwoordelijkheden omgeven 

structuur nodig. Hiervoor is een aanzet gemaakt met het bestuursmodel 2.0. 

 

De trainersstaf komt nu voornamelijk uit de koker van HockeyWerkt. Een plezierige partner waarmee 

inmiddels het vierde jaar wordt ingevuld. Vanwege de expiratie van de overeenkomst, de wens tot 

een ingroei van eigen jeugdtrainers en eerste initiatieven van trainer/coaches voor Heren 1 en 

Dames 1 is een herijking nodig. 

 

Daarnaast is gestart met de professionalisering van de horeca en beheer van accommodaties. Deze 

professionalisering is passend bij een vereniging die snel zal doorgroeien tot meer dan 1.000 leden. 

Deze professionalisering vraagt om passende ingroei en wijziging van bestaande structuren om te 

komen tot een passend aanbod aan alle leden. Deze professionalisering zal met vallen en opstaan en 

constant leren gepaard gaan. 

 

Taken 

Boegbeeld  van de vereniging  

Aanspreekpunt stakeholders (KNHB, Gemeente, Sport Utrecht, andere hockeyverenigingen) 

Woordvoerder van de vereniging  

Voorbereiding bestuursvergaderingen in samenwerking met secretaris 

Bewaken van de  continuïteit van de vereniging  

Koers bepalen van de vereniging samen met bestuursleden en commissies 

Voorzitten van de bestuursvergaderingen en ALV 

 

Met in zijn/haar portefeuille  de Sponsorcommissie, Tuchtcommissie, Medische Commissie, 

Accommodatiecommissie en vertrouwenspersoon. 

 

 

 



 

 

Competenties 

Verbindend 

Communicatief vaardig 

Tactvol   

Leiderschap  

Samenwerken 

Probleemoplossend 

 


