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Gezocht: Lijncoördinatoren!
We zijn voor verschillende lijnen weer op zoek naar lijncoördinatoren - oftewel lijnco’s. Iedere lijn heeft
een eigen lijnco: jongens en meisjes A tot en met de jongste jeugd in de E en F. Lijnco’s vormen de
onmisbare schakels tussen het veld en de TC, zijn de eerste vraagbaak voor (met name)
teammanagers en coaches, en helpen om sfeer en gezelligheid te creëren binnen en tussen de
teams.
Als je graag betrokken bent bij onze club, het leuk vindt om zaken te regelen en je houdt van sfeer
maken, dan is dit je kans – een hockey-achtergrond is niet noodzakelijk!
Wat houdt het in?
• Je bent eerste aanspreekpunt voor de teammanagers en coaches van de teams binnen je lijn;
• Als lijnco Jongste Jeugd: het werven, verwelkomen en wegwijs maken van nieuwe leden en
ouders;
• Het registreren van teams en begeleiders uit je lijn in LISA (het ledeninformatiesysteem);
• Je zorgt ervoor dat je weet wat er speelt in lijn (zowel op persoonlijk als hockeytechnisch vlak), en
bespreekt dit met het verantwoordelijke TC-lid;
• Het samen met de TC verzorgen van “10-minutengesprekken” met coaches en teammanagers;
• Je regelt en ondersteunt organisatoren voor gezellige activiteiten zoals Sinterklaas, toernooien en
clinics;
• Je houdt zicht om de omvang (aantal spelers/team per lijn) en op de wachtlijst van je lijn in
voorbereiding op een volgend seizoen.
• Ondersteunen bij selectieprocedures;
• Het samen met de TC opstelle van de indelingen van de teams, en het eerste aanspreekpunt zijn
na bekendmaking van de teamindelingen;
• Ondersteunen bij de jaarlijkse kick-off activiteit aan het begin van het seizoen.
Vraag:
Antwoord:

Moet een lijnco elke zaterdag alle wedstrijden van zijn/haar lijn volgen?
Absoluut niet. Als je bij 'jouw teams' af en toe je oor te luister legt, ben je al een heel
eind!

Vraag:
Antwoord:

Zijn er veel vergaderingen?
Dat valt mee. Er is 2 keer per seizoen lijnco-overleg en daarnaast is een lijncoappgroep (Jongste Jeugd en A/B/C jeugd) om urgente zaken af te stemmen.

Vraag:
Antwoord:

Hoeveel tijd gaat dit me kosten?
In de opstart van een nieuw seizoen kan het zijn dat er iets meer op je afkomt, maar
als het eenmaal loopt, dan heb je soms een paar weken 'niets te doen'. De drukste
periode zit in de maanden mei en juni als we het 'volgende seizoen' voorbereiden.

Vraag:
Antwoord:

Moet ik spelers regelen als een team spelers te kort komt?
Die taak ligt bij de coaches en managers van de verschillende teams, maar soms kan
je hier natuurlijk wel bij helpen.

Vraag:
Antwoord:

Word ik verantwoordelijk voor de teamindeling?
Nee, die verantwoordelijkheid ligt bij de TC, maar omdat je (vooral) voor de breedteteams de schakel bent tussen veld en TC, ben je uiteraard wel bij dit proces
betrokken.

Mooi en belangrijk werk? Dat vinden wij ook! Meld je graag aan via Edward van der Marel:
marel@xs4all.nl

