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bridgeCLUBservice                         Nr 6   16 maart 
 

Aantal clubs: 102 Aantal clubleden: 8.855 

 

Vrijwilligers aantrekken en houden, versie 1 

 

Met een bestand van ruim vierduizend  adressen is het niet meer dan normaal dat 

ik met enige regelmaat het verzoek krijg de toezending te stoppen omdat de 
persoon in kwestie is overleden. Dat verzoek krijg ik meestal van de levenspartner, 

dochter of zoon. Uiteraard ken ik de meeste giganten niet. Omdat ik het toch fijn 
vind om bij mijn  bericht dat ik de toezending stop iets persoonlijks toe te voegen, 

kijk ik altijd even of de persoon in kwestie ook mijn spelregelbrieven ontving. En als 
dat het geval is, haak ik daar graag op in. Omdat iemand die de moeite neemt zich 

te verdiepen in de spelregels, en zijn eigen spel wil onderbreken om als 
wedstrijdleider een uitslaande brand aan een andere tafel te blussen, daarmee 

bewijst zich graag in te zetten voor de mensen om hem heen. 
En die aanname sprak nog niemand tegen! 

 
Versie 1? 

Laat ik dat maar meteen toegeven: ik weet niet alles!  Omdat ik van duidelijkheid 

houd, schrijf ik wel graag in absolute termen. Wij met z’n allen weten echt veel 
meer dan die ene ‘Stravers’. Daarom spreek ik over ‘Versie 1’. Ik hoop namelijk op 

veel aanvullende adviezen waarmee een bestuursfunctie, het ambt van 
wedstrijdleider, redactielid van het (op te zetten) clubblad, contactpersoon met de 

zieke clubleden, webmaster, of welke functie ook, aantrekkelijker, ja, zelfs leuk 
wordt voor de ‘gewone’ clubleden. 

Met elk ontvangen nieuw idee, of verbetering, ontstaat een volgende versie!   
 

Wat houd je tegen om een functie op de club te vervullen? 
Volgens mij kunnen we alleen effectief vrijwilligers aantrekken als we weten wat 

hen tegenhoudt. Dus starten we met een gericht onderzoek onder de ‘gewone’ 
clubleden. 

 
Onze voorkeur 

Mail de nu volgende tekst naar jouw clubleden. Omdat we veel antwoorden 

verwachten, werkt het ’t snelst als jouw club de antwoorden van de leden 
ontvangt en samenvoegt, en die uitslag mailt naar Maurice Peereboom: 

maurp@xs4all.nl 
 

Maar… clubleden die hun antwoord liever rechtstreeks naar Maurice mailen, 
mogen dat uiteraard doen.  

 
Omdat uitstel vaak leidt tot afstel, stellen we een korte tijdslimiet: we willen de 

antwoorden graag over een week: 24 maart ‘in huis hebben’.  
 

Met de ontvangen antwoorden moet dan wel een uiterst effectief  
‘Aanpakplan Vrijwilligers aantrekken en houden’ ontstaan. 
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Veel clubs hebben grote moeite om mensen te vinden voor een clubfunctie.  
Met deze enquête willen we inzicht krijgen in wat hen kan tegenhouden.  

 
1. Welke functies op jouw club zou je leuk kúnnen vinden? 

Je mag méér functies aangeven 
 

O Lid technische commissie/wedstrijdleider 
 

O Webmaster 
 

O Voorzitter 
 

O Penningmeester 

 
O Secretaris 

 
O Redactie (op te zetten) clubblad 

 
O Contactpersoon zieke clubleden  

 
O  

 
2. Hoeveel tijd wil je maximaal besteden aan een functie? 

 
O 1 -2 uur per week 

 
O 3-4  uur per week 

 

O …  uur per week 
  

3. Wat vind je het grootste nadeel van een clubfunctie? 
 

 O Bescheidenheid, anderen kunnen dat veel beter 
 

 O De verantwoordelijkheid 
 

O Angst om fouten te maken 
 

O ……… 
 

4. Wat zou jouw club moeten veranderen om een clubfunctie voor jou 
     aantrekkelijker te maken? 

 

O Deelfuncties, zoals een 2e penningmeester en een 2e secretaris  
 

O Een financiële vergoeding  
 

O ……… 
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We vinden het fijn als je jouw vier antwoorden doorgeeft aan de contactpersoon 
van jouw club. Die geeft het totaal van jullie uitslagen dan door aan onze 

(bridgeCLUBservice) contactman (Maurice Peereboom). 
 

Vind je het prettiger om jouw antwoorden rechtstreeks naar Maurice te mailen, 
bijvoorbeeld omdat je vreest dat je antwoorden worden opgevat als een ‘open 

sollicitatie’, dan kun je antwoorden mailen naar: maurp@xs4all.nl 
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