Hilversumsche Mixed Hockey Club

Beste (Ere)Leden, Spelers, Ouders & Verzorgers, Vrienden van Hilversum, Vrijwilligers & staf van HMHC,
De club heeft het afgelopen seizoen een aantal veranderingen in haar Hockey Beleid doorgevoerd als gevolg van
de nieuwe Strategie zoals verwoord in het Hilversum Hockey House (HHH). Die strategie is gedeeltelijk gebaseerd
op onze eigen nieuwe ideeën en de inloopavonden die we aan het einde van het vorige seizoen hebben gehouden.
Als je meer wilt weten, of nog eens wilt teruglezen wat de nieuwe strategie is, kijk dan op de website van HMHC,
achter de login, klik op “Club” en “Documenten” en “2018-07-05 ALV Vergaderstukken” naar de “Presentatie tbv
ALV” onder punt 9: Hilversum Hockey House.
Wat willen we bereiken:
Als bestuur wilden wij 4 Prioriteiten (eigenlijk 5 want inclusief Sponsoring) voor 2018-2019 implementeren, en 1
daarvan was “Verbeteren van Trainingen” (Doorbouwen aan de verdere verbetering van de trainingen,
betrokkenheid van oudere jeugd, meer train-de-trainer, Hockey Academy, etc). We hebben nu de eerste 2
“blokken” met trainingen en competitie achter de rug en het zaalhockeyseizoen is reeds in volle gang.
Wij wilden daarom nu iedereen terugkoppeling geven van hetgeen we op “Hockey” in gang hebben gezet en/of
veranderd hebben, waarom, wat de eerste resultaten zijn en wat we daarmee gaan doen voor Blok 3 en Blok 4, na
de zaalperiode. Onderstaande bullets geven een samenvatting, als je heel geinteresserd bent, kan je in de
onderstaande pagina’s meer details vinden per aktie.
1. Bouwen Hockey Academy: Raamwerk opleidingen voor alle betrokkenen is af, eerste workshops gegeven,
opleidingsplan Jeugd Trainers gereed en start in Blok 3.
2. Trainings Plan Updaten/Professionaliseren: Online tool/app “Hockey Praktijk” met alle trainingsplannen
voor de (Jongste) Jeugd geïmplementeerd, idereen moet nog wel even wennen aan de nieuwe tool.
3. Inzet Jeugd Trainers: Concept om meer te werken met Jeugd Trainers uit de Lijn/Selectie is
geïmplementeerd, maar vergt nog veel aandacht qua opleiding en betere begeleiding. In blok 3, na het
zaalseizoen, starten de Basisopleidingen Jeugd Trainers, komt er meer tijd voor wissels tussen trainingen
en voegen we extra volwassen coordinatoren toe aan de Jongste Jeugd Trainingen.
4. Verhogen betrokkenheid H1/D1: Nieuw concept Specials (H1) draait en biedt extra kwalitatieve verrijking
van de trainingen, D&E Dagen (H1) en gezellige Herfst Clinics (D1) .
5. Nieuwe Hoofd Trainer Jongste Jeugd: Chiel Delis is gestart ter vervanging van David ten Hove. Chiel gaat
meer ondersteuning krijgen qua begeleiding Jeugd Trainers.
6. Hockey Training voor Ouders: Is gestart op maandagavond, parallel aan Trim Hockey, onder begeleiding
van eigen trainer en wordt als erg leuk ervaren. Inmiddels trainen meer dan 35 ouders al mee!!!
7. Selectiebeleid verhelderen & aanpassen: We gaan stoppen met Selectie Trainingen voor de D-categorie
en daarvoor in de plaats gaan we meer selecteren gedurende het seizoen mbv TC/Coaches/Trainers.
8. Beter communiceren middels seizoens Kick-Off’s: Eerste seizoens kick-off is gehouden en daar gaan we
mee door, kick-off van de Coaches aan de Teams kan nog wat beter en verder wordt er meer infomatie
gedeeld vanuit bestuur met JHC, OC en de Coaches.
9. Hockey Beleid documenteren en communiceren: Eerste draft versie is gereed, wordt in januari-maart
met de rest van de staf gereviewed, daarna met de rest club gedeeld om in de laatste ALV finaal te
kunnen presenteren.
Wij hopen met bovenstaande terugkoppeling iedereen voldoende informatie te hebben gegeven, begrip te
creeëren voor alle veranderingen en jullie mee te nemen in wat goed gaat, wat (nog) niet, en wat we dan gaan
doen om het nog beter te maken. Bij vragen & suggesties kunnen jullie altijd terecht bij ons. Met vriendelijke
groet, namens ons allemaal,
Jacques Hartman - Bestuurslid Hockey (Jeugd Breedte)
Guus Verhees – Bestuurslid Hockey (Lijn/Selectie)
Robbert Amse – Bestuurslid Hockey (Senioren Breedte)
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Actie 1: Bouwen Hockey Academy (= opleidingsplatform voor alle HMHC stakeholders zijnde spelers, ouders,
(jeugd) trainers, (jeugd) coaches, hoofdtrainers, (technisch) managers, etc. Wie heeft welke opleiding/begeleiding
nodig?
Wat is er bereikt:
Eerste raamwerk is gebouwd, besproken en goedgekeurd. Hierin staan de
opleidingen/begeleidingen die we willen aanbieden aan alle spelers, ouders, (Jeugd)
Coaches, (Jeugd) Trainers, Hoofd Trainers, etc.
Dit wordt straks opgenomen in het nieuwe Hockey Beleids Document. Binnen de
Techische Staf (Trainers) en Jeugd Hockey Commissie (JHC) is accoord en
enthousiasme over doel, opzet en structuur. Er zijn al 3 Workshops gehouden:
“Haal Meer Uit Je Training”  Jeugd Trainers
“Een Beetje Opvoeder”  (Jeugd)Trainers/Coaches/Managers
“Pubers Zijn Leuk”  Coaches/Managers/Ouders

Wat gaat goed:

Wat gaat er nog niet goed
(genoeg):
Wat gaan we aanpassen:

Voor de Jeugd Trainers/Coaches staat er nu een geheel nieuw
Opleidings/Begeleidings Programma op papier, met o.a. de 2 theoretische
workshops van de KNHB, de KNHB “Basisopleiding Training Geven & Coachen”,
diverse praktijk workshops, meekijken op een training van een top team, een
gezellige “Trainers Night” met coole spreker en een fun event (o.a. wedstrijdje
trainers onderling) en een Jeugd Trainers BBQ aan het einde van het seizoen. Voor
de meer ervaren Jeugd Trainers/Coaches willen we ook een KNHB “HT-2” opleiding
aanbieden.
In principe staan nu op bijna alle tweede trainingen voor de jongere breedte teams
nu Jeugd Trainers ingezet. Er is consensus bereikt over de noodzaak tot en
investering in meer professionaliteit op gebied van opleiden/begeleiden. Het
opleidingsprogramma is nu gereed. We gaan beginnen in Blok 3 met de KNHB
Basisopleiding “Training Geven & Coachen” voor Jeugd Trainers, de Trainers Night
en plannen daarnaast nog een KNHB Fair Play Workshop “Ouders Langs De Lijn”.
David ten Hove, Technisch Manager, wil graag dit initiatief trekken, maar kan wat
hulp gebruiken van mensen met een didactische achtergrond om dit plan, samen
met hem, uit te voeren. Hij kan het niet alleen.
We gaan nu budget samenstellen en bekijken of we met nieuwe sponsorgelden hier
echt invulling aan kunnen geven. Verder gaan we een aantal Top Hockeyers
benaderen die we willen inzetten om ons te helpen de Hockey Academy verder
vorm te geven.
We zijn actief op zoek naar Sponsors voor de Hockey Academy om de
opleidingen/begeleiding te bekostigen en zo meer inhoud te kunnen geven en de
inzet van Jeugd Trainers, Trainers, Hoofd Trainers en Coaches te verbeteren. Mocht
u interesse hebben de club hierin te willen ondersteunen dan horen wij graag via
sponsoring@hmhc.nl van u.
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Actie 2: Trainings Plan Updaten/Professionaliseren. In het verleden werd er training gepland en gegeven welke
door de Technisch Manager en Hoofd Trainers waren bedacht. Die trainingen stonden soms wel/niet op “papier”
en er was minder structuur in opbouw en didactiek.
Wat is er bereikt:
HMHC heeft de applicatie “Hockey Praktijk” aangeschaft, waarbij alle trainingen &
oefenstof voor alle categorien (Junioren & Jongste Jeugd) digitaal/online worden
aangeboden aan trainers, coaches en spelers. Deze leerlijnen zijn door de KNHB
gecertificeerd. De trainingsmaterialen zijn opgebouwd uit oefenstof,
video’s/filmpjes, visuele opzet van oefeningetjes en te gebruiken materialen. De
training kan met een “druk op de knop” moeilijker en makkelijker worden gemaakt
om ter plekke op het veld e.e.a. aan te kunnen passen. Extra voordelen: De
trainingen zijn per week ingedeeld, voor zaal en veld, en de Jeugd Trainers kunnen
thuis al hun trainingen voorbereiden. Daarnaast kunnen Spelers zelf via de HMHC
App in Hockey Praktijk zoeken naar speciale oefeningetjes en met fimpjes naar
voorbeelden kijken. Ook kan HMHC eigen trainingen “bouwen” in Hockey Praktijk.
Wat gaat goed:
Coaches, (Jeugd) Trainers en Hoofd Trainers hebben instructie gekregen over de
werking van Hockey Praktijk.
Het systeem is geimplementeerd, de Hoofd Trainers werken ermee, de Jeugd
Trainers zijn “bekend” met het systeem.
Ook de Coaches kunnen nu zien in Hockey Praktijk wat er deze week getraind is en
krijgen tips die toepasbaar zijn in de wedstrijden.
Wat gaat er nog niet goed
Jeugd Trainers moeten meer bekend raken met systeem en thuis gebruiken ter
(genoeg):
voorbereiding van training.

Wat gaan we aanpassen:

Sommige oefeningen zijn moeilijk te “lezen” of sluiten wat minder aan bij beleving
(bijvoorbeeld “stoere jongens trainingen voor de E”). Intensief gebruik leert dat
Jeugd Trainers het beter snappen.
Er is meer begeleiding nodig van Coordinatoren & Hoofd Trainers op dit vlak.
In de toekomst kunnen we ook trainingen aanpassen en “eigen” trainingen maken
en toevoegen aan Hockey Praktijk. Dat is iets wat de TC ism de Hoofd Trainers
kunnen gaan doen. We willen echter dit jaar gebruiken om eerst “te wennen” aan
het bestaande systeem.
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Actie 3: Inzet Jeugd Trainers uit Lijn/Selectie is verplicht en heeft tot doel om spelers waar veel in geinvesteerd
wordt, ook hun kennis en motivatie door te geven aan de Breedte teams. Overigens worden ook spelers uit de
Breedte teams ingezet als Jeugd Trainer, maar dat is vrijwillig. Doel is om 2 Jeugd Trainers per Team/Oefening in te
zetten. Jeugd Trainers krijgen aan einde Blok 2 en Blok 4 een Vrijwilligers Vergoeding voor hun inzet voor de club.
Wat is er bereikt:
Communicatie op website gedaan aan einde seizoen 2017-2018, uitleg in ALV en alle
Lijn/Selectie spelers hebben een brief gekregen. Alle Lijn/Selectie Teams zijn
benaderd en 113 Spelers zijn al ingezet als Jeugd Trainer bij trainingen (naast
bestaande Jeugd Trainers uit de Breedte). Ongeveer 65 Lijn/Selectie Spelers uit de
ABCD zijn nog niet ingezet.
Wat gaat goed:
Aanwezigheid is redelijk tot voldoende. Sommige Jeugd Trainers zijn heel erg
enthousiast en zien het ook als een stukje “opleiding/aanvulling” op hun bestaande
Lijn/Selectie activiteiten.
Wat gaat er nog niet goed
De Jeugd Trainers in zijn huidige vorm is een nieuw concept, wat op andere clubs
(genoeg):
ook gehanteerd wordt. HMHC is op bezoek geweest bij Naarden om het concept
van dichtbij te zien. Daar kan je goed zien dat de meeste Jeugd Trainers het echt een
super eer vinden om te komen trainen en dat met een trots gevoel doen. Dat gevoel
moet bij ons nog een beetje groeien en zal best even wat tijd kosten. Niet alle
verplichte Jeugd Trainers uit de Lijn/Selectie zijn even enthousiast. Sommige vinden
de verplichting “stom”.
Met name de “extra” keer naar de club komen wordt als vervelend ervaren. De 1e
jaars D spelers vinden het erg zwaar en het leeftijdsverschil met de Smurfen is nog
te klein. De trainingen op vrijdag worden als vermoeid ervaren, want einde van de
week en zaterdag moet er weer competitie gespeeld worden.
Nieuwe Jeugd Trainers staan nu nog onbegeleid op het veld en weten nog niet zo
goed wat te doen. Hoofd Trainer heeft te weinig “volwassen”
ondersteuningscapaciteit op het veld en te weinig tijd tussen de trainingen door om
Jeugd Trainers op te vangen en instrueren. Daardoor is het te zwaar voor de Hoofd
Trainer, zijn de trainingen te chaotisch en is de kwaliteit ondermaats. En
eerlijkheidshalve, zelfs minder dan vorig jaar, en toen was het al niet goed.
Jeugd Trainers waren onbekend dat zij ook een vergoeding ontvangen voor hun
inzet.
Onvrede over niet gebruiken van eigen hockeystick bij Jeugd Trainers.

Wat gaan we aanpassen:

Er is te weining tijd en aandacht voor de Hoofd Trainer om de Jeugd Trainers goed
op te vangen en te instrueren bij aanvang training.
De resterende Lijn/Selectie Spelers die nog niet zijn ingezet als Jeugd Trainer
worden ingezet in de Zaalperiode en Blok 3 & 4. We stoppen met inzet van 1e jaars
D spelers, die zijn inderdaad te jong. We hanteren 2e jaars D op Smurfen, 1e jaars C
op Benjamins, 2e jaars C op E6-tallen, 1e jaars B op E8-tallen , etc.
De trainingen krijgen een kwartier “wisseltijd”, dus de trainingen in Blok 3 & 4
worden op de woensdag iets opgeschoven naar achteren (dus zelfde starttijd voor
Benjamins) en op vrijdag iets naar voren (dus zelfde eindtijd voor E8-tallen). De
Hoofd Trainer gaat de wisseltijd gebruiken om Jeugd Trainers te instrueren en de
Jeugd Trainers gaan hun oefeningen alvast uitzetten.
Er komen extra (volwassen) Coordinatoren met hockeyervaring, 2 bij de Smurfen en
Benjamins en 3 bij de E-tallen. Hun taak wordt het om de Jeugd Trainers te

Hilversumsche Mixed Hockey Club
begeleiden (met voordoen technische oefeningetjes, orde bewaren,
inzet/houding/gedrag). Jeugd Trainers blijven de training zelf geven en niet de
Coordinator. Coordinatoren gaan tijdens de wissel op het veld staan ter begeleiding
van veiligheid en gezelligheid en zorgen dat de wissel gestructueerd verloopt.
Bij Smurfen en Benjamins willen we toch ook ouders inzetten voor “pleisters,
plaspauzes en knuffels”. We vragen de ouders om zich langs het veld op te stellen
en niet inhoudelijk met de training te bemoeien. Daar worden onze Jeugd Trainers
heel zenuwachtig van...
We gaan starten met Opleiden Jeugd Trainers in Blok 3.
Alle huidige Jeugd Trainers zijn benaderd per email ivm vrijwilligers vergoeding. De
structuur rond de vrijwiligers vergoedingen wordt op een later moment in het
Hockey Beleid gedocumenteerd.
We blijven het beleid van geen stick meenemen continueren. De reden is dat het
vanuit didactisch oogpunt en houding op het veld beter/actiever is als de Jeugd
Trainer de oefeningen voordoet met de stick van de spelers en niet gaat hangen op
eigen stick (of zelf met een balletje gaat spelen en aandacht verliest).
We zouden graag alle trainers een mooi trainerjasje geven. We hebben ondertussen
in samenwerking met Clubcolors een goeie deal kunnen maken voor mooie jassen
voorzien van bedrukking. Hiervoor zijn we echter nog wel op zoek naar een sponsor
die bereid is deze jassen te betalen. Hiervoor krijgt men dan 3 jaar lang het
bedrijfslogo op 120 jassen alsmede een sponsordoek op een van de velden. Mocht u
interesse hebben de club hierin te willen ondersteunen dan horen wij graag via
sponsoring@hmhc.nl van u.
We gaan dit seizoen nog niet de trainingsdagen aanpassen. Dat evalueren we aan
het einde van het seizoen. Dus dat betekent inderdaad nu nog dat sommige Jeugd
Trainers inderdaad voor een 3e keer naar de club komen als hun eigen training niet
aansluit op het training geven.
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Actie 4: Verhogen betrokkenheid H1/D1 bij de (Jongste) Jeugd. Dit is tevens een onderdeel om de verbinding te
leggen tussen Top Hockey en Breedte Hockey en kennis/motivatie door te geven.
Wat is er bereikt:
Er zijn Herfst Clinics gegeven door de Dames 1 aan de Smurfen en Benjamins en de
Heren 1 hebben weer hun “D&E Days” gehouden. Heren 1 zijn gestart met de
“Specials”.
Wat gaat goed:
“Herfst Clinics” voor Smurfen & Benjamins door D1 werden enthousiast ontvangen
en erg leuk bevonden.
“D&E Days” voor de D & E door H1 is een beproefd concept en elk jaar een groot
succes.

Wat gaat er nog niet goed
(genoeg):
Wat gaan we aanpassen:

De “Specials” worden op vrijdag gegeven onder leiding van Hoofd Trainer Adrien
Bouscasse (Jongens C&D). Deze Specials zijn bedoeld om meer individuele aandacht
aan jeugdspelers van A t/m D geven, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden
op hun specifieke veldpositie en die ze in wedstrijden kunnen toepassen. Dit past in
onze visie om meer “kwaliteit” aan te bieden dan “kwantiteit”.
Eigenlijk behoeft de “planning & communicatie” rond de Specials wat verbetering,
de rest loopt goed.
De OC wordt in Blok 3 betrokken bij de “planning & communicatie” van de Specials.
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Actie 5: Nieuwe Hoofd Trainer Jongste Jeugd ter vervanging van David ten Hove, die deze rol in het verleden naast
zijn rol als Technisch Manager deed. David gaat zich meer richten op de totale aansturing en verbetering van het
Technisch Beleid.
Wat is er bereikt:
Chiel-Jan Delis is aangenomen als nieuwe Hoofd Trainer voor de Jongste Jeugd.
Daarmee heeft elke categorie zijn eigen Hoofd Trainer. Chiel is afkomstig van Myra
en Cartouche en geeft daar o.a. ook training aan de Jongste Jeugd.
Wat gaat goed:
Chiel is met veel enthousiasme gestart en brengt veel ideëen mee vanuit zijn
eerdere trainingsrollen en is actief betrokken bij het nadenken over wat beter kan.
Wat gaat er nog niet goed
De gedachte was dat Chiel en de Jeugd Trainers het zonder ouders/coordinatoren
(genoeg):
de Jongste Jeugd trainingen een impuls kom geven qua kwaliteit. Dat is nog niet
gelukt. Dat is een inschattingsfout geweest bij het indelen van de trainers aan het
begin van het seizoen. De groep is te groot en te “wild/jong” om het alleen met de
Jeugd Trainers aan te kunnen. Ook omdat de Jeugd Trainers nog niet voldoende
opgeleid zijn en begeleid worden.
Wat gaan we aanpassen:
Met ingang van Blok 3 gaan we de Jeugd Trainers opleiden, er komt een extra
wisselkwartier tussen de trainingen in en we gaan extra “volwassen” capaciteit
toevoegen aan de Jongste Jeugd trainingen door inzet van Coordinatoren, dat zijn of
volwassen trainers, ervaren trainers uit de oudere jeugd of ouders met hockey
ervaring.
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Actie 6: Hockey Training voor Ouders om enthousiasme te creëeren bij ouders die geen/weinig hockey-ervaring
hebben. We willen deze groep graag laten kennismaken met hockey, leuke beginnerstrainingen aanbieden en
tevens hopen dat vandaaruit ook ouders verder willen doorstromen naar Trim Hockey, Goud Hockey en/of
Senioren Hockey. Dit is allemaal onderdeel van de visie “Een leven lang hockey”.
Wat is er bereikt:
Vanuit de “Vrienden van Hilversum” is Curt Summers bereid gevonden om op
maandagavond, parallel aan de Trim Hockey, training te geven aan de eerste groep
van ongeveer 35 ouders die graag willen kennismaken met hockey “zonder al te veel
prestatiedruk”.
Wat gaat goed:
Enthousiaste training, we hebben nu zo’n 20 ouders gemiddeld die meedoen. Dus
dat is een hele mooie eerste stap! Er zitten ouders tussen die “nog nooit eerder een
hockeystick in hun handen hebben gehad” maar ook een paar ouders die “jaren
geleden hun stick aan de wilgen hebben gehangen”. Echt heel gezellig.
Wat gaat er nog niet goed
Het kunnen er nog 20 worden, of 40, of 60...
(genoeg):
Wat gaan we aanpassen:
Meer communicatie om te proberen ouders enthousiast te maken om een keertje
mee te komen spelen. Verder gaan we op zoek naar een extra trainer, zodat we de
verwachte groei van nieuwe ouders die willen instromen kunnen faciliteren.
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Actie 7: Selectiebeleid verhelderen & aanpassen en minder prestatiedruk bij jongere kinderen wat in lijn is met de
nieuwe KNHB Visie op Ontwikkeling van Hockeyspelers. Deze visie is gebouwd op onderzoek en de wetenschap dat
minder dan 5% van de tophockeyers uit de E1, D1, C1, etc. doorstomen naar de hoogste regionen. Veel van de
tophockeyers komen pas op latere leeftijd vanuit de Breedte Teams tot rijping en wasdom. De visie is dan ook om
prestatiedruk op jongere leeftijd te verminderen, minder eenzijdige belasting (dus meer sport/spelvormen dan
alleen klassiek hockeytrainen) om zo spelers “langer bij de hockey” te houden en doorstroom te bevorderen
middels opvoeren prestatiedruk op latere leeftijd.
Wat is er bereikt:
HMHC is gestopt met Selectie Trainingen voor de D-categorie. Dit wil niet zeggen
dat er niet geselecteerd wordt, alleen gebeurd dit nu “door het jaar heen” door
individuele spelers beter te volgen met inzet van TC en hun prestaties en inzet bij te
houden in het Spelers Volg Systeem en niet meer afhankeijk te maken van één
momentopname aan het einde van het seizoen.
Wat gaat goed:
Er is training gegeven aan coaches en TC om het Spelers Volg Systeem beter te
gebruiken.
Wat gaat er nog niet goed
Er kan wat meer gecommuniceerd worden over die nieuwe KNHB visie en wat dat
(genoeg):
nog meer gaat betekenen de komende jaren.

Wat gaan we aanpassen:

De aansluiting tussen eerste en tweede teams is soms onvoldoende, met name bij
de jongens is de spoeling per leeftijdscategorie dun en is er een groot gat tussen de
eerste twee teams.
We zijn nu aan het nadenken om de “naamgeving” binnen de E-tallen niet meer op
volgorde van speelsterkte te maken, maar om leuke teamnamen te bedenken. Dus
dat kinderen minder het besef hebben dat ze in een “hoger of lager” team zitten.
Ook zijn we aan het evalueren of de filosofie op teamsamenstelling (voor de jongere
categorieën) moet blijven zoals die nu is, met 1e jaars en 2e jaars ingedeeld op
“speelsterkte” en misschien beter op “gelijkgestemdheid” (inzet, motivatie en
speelsterkte) kan.
Verder volgen wij met belangstelling de workshops van de KNHB op dit onderwerp
en kijken naar “best practices” van andere clubs en kijken of die van toepassing
kunnen zijn op HMHC.
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Actie 8: Beter communiceren middels seizoens Kick-Off’s via Coaches om hen de ouders en spelers beter te
informeren wat er van de diverse functies binnen de club te verwachten valt, wat er van ouders en spelers wordt
verwacht en hoe een en ander op de club werkt.
Wat is er bereikt:
Er is een Kick-Off gehouden voor alle Coaches en alle Vrijwilligers die deelnemen
aan Commissies, etc.

Wat gaat er nog niet goed
(genoeg):

Dezelfde Kick-Off is gevraagd aan de Coaches om die met de Ouders en Spelers te
houden.
Kick-Off voor coaches was op zich goed, helaas wat te laat gecommuniceerd
waardoor de opkomst beter kon. Sommige teams hebben inderdaad met hun coach
ook een aparte Kick-Off gehad. Soms op de club en soms per email.
Eerder communiceren vanuit bestuur en OC naar de Coaches op welke dag de KickOff gehouden wordt.

Wat gaan we aanpassen:

Coaches meer op het hart drukken dat wij het van belang vinden om de
“verbinding” met ouders en spelers te maken en daarbij een deel van het beleid en
de structuur van de club met hen te delen. Bestuur wil namelijk ook heel graag dat
er meer ouders betrokken raken en deelnemen aan activiteiten op de club.
Eerder en beter communiceren.

Wat gaat goed:
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Actie 9: Hockey Beleid documenteren en communiceren zodat voor elke betrokken partij het duidelijker is voor
welke hockeyvisie HMHC staat, hoe dat vertaald wordt in de aansturing van de hockeyorganisatie, wie welke rollen
en verantwoordelijkheden heeft, hoe de trainingen, competitie, teamindelingen, opleidingen, etc. worden
vormgegeven. Heel veel zit nu in de hoofden van betrokken commissieleden of opgeschreven in aparte
documenten, doel is om dit in 1 coherent document te hebben en te delen met alle leden van HMHC.
Wat is er bereikt:
Wat gaat goed:
Wat gaat er nog niet goed
(genoeg):
Wat gaan we aanpassen:

Er is een eerste opzet gemaakt door de Bestuursleden Hockey van het Hockey
Beleids Document, waarbij vanuit verschillende kanten input is geleverd.
De eerste versie (meer dan 50 pagina’s) is gereed.
Het is nog niet compleet en nog niet gereviewed met belangrijke stakeholders zoals
Jeugd Hockey Commissie, Senioren Commissie, Top Hockey Commissie & Bestuur.
In januari is een eerste gezamenlijke review sessie gepland met alle 3 de
Bestuursleden Hockey. Daarna gaat het gedeeld worden en gereviewed door de
Jeugd Hockey Commissie, Senioren Commissie, Top Hockey Commissie en Bestuur.
Doel is om het Hockey Beleids Document voor de ALV van juni met alle leden te
hebben gedeeld en voor te leggen voor accoord.

