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Titel: AANMELDEN voor jeugdraad bij Union  

 

EEN ECHTE UNIONIST GEZOCHT 

Ben je tussen de 8-18 jaar en speel je in een 

team, jaarlaag A t/m E?  

Wil je op een laagdrempelige manier meer inspraak in de club en dingen regelen?  

Wellicht vind je organiseren leuk en werk je graag samen met kinderen en volwassenen. Of heb je 

een verantwoordelijkheidsgevoel en goede ideeën die je graag wil uitdragen? Dan is de jeugdraad 

echt iets voor jou! 

 

WAT IS DE JEUGDRAAD? 

De jeugdraad behartigt de belangen van onze jonge leden. In de jeugdraad denk je mee over het 

reilen & zeilen en activiteiten binnen de club. De jeugdraad bespreekt punten die je zelf inbrengt en 

zij geeft advies aan het bestuur. Ook organiseert de jeugdraad zaken rondom diverse thema’s (bijv. 

communicatie naar jeugd, vergroten van betrokkenheid jongeren en meer jongens bij hockey enz.).  

 

STEL JE KANDIDAAT! 

Jongeren kunnen zich aanmelden voor de jeugdraad. We zoeken drie jongeren per jaarlaag en er is 

plaats voor maximaal 15 jeugdleden. We streven naar een goede afspiegeling van het jeugdbestand. 

Indien we meer aanmeldingen ontvangen zorgen we er uiteraard voor, dat ieder aangemeld jeugdlid 

een leuke en passende rol krijgt binnen onze club. 

 

HOE WERKT ZO’N JEUGDRAAD? 

De jeugdraad wordt samengesteld met een zogenoemd dagelijks bestuur inclusief voorzitter en 

secretaris. De jeugdraad organiseert 4 keer per jaar een bijeenkomst waarbij alle leden aanwezig zijn. 

Deze vergaderingen zijn informeel en besloten zodat de jeugdleden vrijuit kunnen praten. In de 

notulen staan alleen zaken die openbaar gemaakt kunnen worden. Bij de vergadering is een 

volwassen coördinator aanwezig om af en toe te helpen bij de voortgang van de vergadering. 

Daarnaast kan hij punten die gevoelig liggen oppakken en deze doorspelen naar de 

vertrouwenspersoon van de club.  

 

ADVISERENDE EN INITIERENDE ROL  

De Jeugdraad heeft vooral een adviserende en initiërende functie. Ze voert de genomen besluiten in 

principe niet zelf uit, maar speelt ze door naar de verschillende commissies en vrijwilligers binnen de 

club. Al kunnen leden uit de jeugdraad uiteraard wel een bijdrage leveren natuurlijk!  

 

MEEPRATEN TIJDENS BESTUURSVERGADERING 

De mening van de jeugdraad telt echt! Daarom is het bestuur van de jeugdraad jaarlijks bij twee 

bestuursvergaderingen van het clubbestuur aanwezig. Hier mogen zij over de bevindingen binnen de 

jeugdraad vertellen en indien gewenst een advies geven of voorstel presenteren. Uiteraard is het 

clubbestuur gehouden de inbreng van de Jeugdraad serieus te nemen en na besluitvorming hierover 

opvolging aan te geven.  

 

 

 



 

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 

4 keer per jaar een bijeenkomst waarin je vrijuit kunt meepraten over allerlei onderwerpen als 

bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, het snackassortiment, indeling velden of het speeltuintje. Je leert wat 

er zo al komt kijken bij het levendig houden van onze hockeyclub. Denk ook aan meer betrokkenheid 

en inspraak over onderwerpen die jou als jeugdlid bezighouden. En niet te vergeten 1 keer per jaar 

een te gek teambuildingevent met de jeugdraad. Kortom fun en energie! 

 

MELD JE AAN! 

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan! Dat kan tot 30 mei 2021 door een mail te sturen aan 

Luciano D’Agnolo Vallan via jeugdraad@unionhockey.nl Vermeld daarin je naam, het team waarin je 

speelt en de reden dat het jou leuk lijkt om in de Jeugdraad te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


