
!!!OPROEP!!!
HTC zoekt een nieuwe jeugdcoördinator!

Tennis - Jeugd - Vereniging - Maatschappij - Energie - Doelen - Samen - Verbinder

Spreken deze woorden jou aan, draag jij onze vereniging een warm hart toe en wil jij binnen HTC een
bijdrage leveren aan onze jeugdleden? Lees dan snel verder, want HTC Den Helder is op zoek naar een
nieuwe jeugdcoördinator!

HTC is op zoek naar een nieuwe jeugdcoördinator die een langdurige samenwerking aan wil gaan binnen de
vereniging en daarmee een belangrijke rol gaat spelen bij de groei van het aantal jeugdleden.  Als
jeugdcoördinator vind je het leuk om aanwezig te zijn bij de jeugdactiviteiten en praat jij met ouders zodat
je weet wat er binnen de vereniging leeft. Vanuit ouders, de jeugdleden en de tennisleraren pijl jij de
behoeftes om het jeugdpakket van HTC nog aantrekkelijker te maken. Dit doe jij niet alleen. Sinds een jaar
is er bij HTC alweer een enthousiaste jeugdcommissie waar je als jeugdcoördinator op terug kan vallen bij
de jeugdactiviteiten als JOT en de jeugdcompetitie, maar de jeugdcommissie denkt ook graag mee in
verbeteringen t.a.v. de jeugd. Daarnaast is er vanuit het bestuur één aanspreekpunt die tevens in de
jeugdcommissie zit, om zo de lijnen kort te houden.

Wat verwachten wij van jou;

- Jij bent de schakel voor HTC tussen onze jeugdleden, ouders, trainers en de tennisschool.

- Je bent enthousiast, een echte verbinder en maakt je hard voor onze jeugdleden.

- Van het organiseren van (jeugd)toernooitjes of andere evenementen krijg je energie. Sowieso is
plannen en organiseren jou op het lijf geschreven.

- Je bent aanwezig bij belangrijke activiteiten als de jeugdcompetitie en hebt hierin zowel een
coördinerende rol als ook de rol van planner. Voorafgaand aan de jeugdcompetitie maak jij de
indelingen waarbij je het contact zoekt met ouders, jeugdleden en trainers om de juiste
competitieteams te vormen.

- Je stuurt de jeugdcommissie aan, betrekt hen bij nieuwe informatie en je zit de vergaderingen van
de jeugdcommissie voor.

Wat bieden wij:
- Vrijwilligersovereenkomst van 1 jaar met een vrijwilligersvergoeding.
- Ondersteuning vanuit het bestuur én de jeugdcommissie bij het organiseren van activiteiten.

Reageren:
Ben je na het lezen van deze oproep enthousiast en wil je meer informatie?
Bel of mail dan met Jennifer Muse, zodat zij jou meer kan vertellen.

Email: jen_muse@hotmail.com
Tel: 06-14193914

mailto:jen_muse@hotmail.com

