Activiteiten commissie (4-6 leden)
Rol:

Begeleiding van, niet hockey-gerelateerde, (feestelijke) activiteiten op MHV

Tijdsbeslag:

2 uur per week gedurende relevante periodes

Periode(s):

1 sept – 1 dec plus 15 mrt – 15 juli (afhankelijk van start zomervakantie)

Omschrijving activiteiten van de Activiteiten Commissie
Het jeugdbestuur organiseert tussen okt en juni (met uitzondering van de winterstop) een aantal
activiteiten voor de jeugd van MHV Maarssen: C feest en D feest – oktober en maart; Sinterklaas
(Benjamins en Fjes) – eind november; Etjes disco (Etjes) – januari; B toernooi (B jeugd) – juni; 18+
feest – april/mei en Huldiging jeugd teams – juni. Een van de taken van de activiteiten commissie is
het meedenken met jeugdbestuur over invulling van bovenstaande activiteiten (geldt met name
voor 18+ feest en B toernooi) en namens jeugdbestuur eventueel zaken bespreken ter
besluitvorming met bestuur. Jeugdbestuur organiseert de activiteiten over het algemeen zeer
zelfstandig. Eventuele hulpouders ondersteunen hen hierbij. De uitvraag hiertoe wordt gedaan
tijdens de jaarlijks terugkerende Team Start-up eind juni/ begin juli. Indien er onvoldoende ouders
zijn aangemeld (gebeurd nauwelijks) dan helpt de activiteitencommissie het jeugdbestuur om ouders
als begeleiders te vragen voor deze jeugdactiviteiten.
Samen met de jaarlijks samen te stellen commissie Opening Seizoen bereid de commissie de
feestelijke opening van het seizoen voor.
TD’s: voor de maximaal 7 TD’s per seizoen stemt de activiteiten commissie de data af en boekt zij de
DJ voor deze middagen.
Je begeleidt de Meet The Parents Party (MTPP) commissie in de voorbereidingen van dit jaarlijks
terugkerende feest voor ouders van MHV leden en spelers van Veteranen teams.
In nauwe samenwerking met HOK, HTK en bestuur organiseert de activiteitencommissie jaarlijks de
Benjamins welkom-BBQ, de vrijwilligers-bedank-BBQ en de Team Start Up.
Kan je mensen motiveren? Werk je graag in een team? Ligt je hart en/of dat van je eventuele
kinderen bij MHV en wil je graag je bijdrage leveren? Meldt je dan aan door een mail te sturen aan
voorzitter@mhvmaarssen.nl. Daar kan je ook met al je vragen terecht.
Startdatum (inwerken): 1 juli 2021

