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bridgeCLUBservice                        Nr 7  7 april 2022 
 

Aantal clubs: 104 Aantal clubleden: 9.149 

 

Uitslag onderzoek vrijwilligers werven én behouden 

 

Uitslag onderzoek vrijwilligers aantrekken en behouden 

 
Maurice Peereboom 

 
Deze enquête werd in eerste instantie aan clubbesturen gestuurd met de vraag om 

hun leden eens te polsen. Daarnaast werd ook aan individuele leden de gelegenheid 
gegeven om op de vragen te reageren. 

 
De respons was helaas beperkt en is misschien tekenend voor het aangeroerde 

probleem (niet alleen bij bridgeclubs), en laat daarom geen kwantitatieve 
beschouwing toe. Maar toch zijn er wel enige trends zichtbaar en worden er een 

aantal waardevolle tips gegeven. 
 

 Het “gevoel” bestaat, en komt in de beantwoording ook naar voren, dat men 
het te druk heeft en er geen tijd beschikbaar is voor het vervullen van een 

functie. Slechts een kleine groep wil nog wel 1-2 uur per week werkzaam zijn 

voor korte werkzaamheden zoals de zaal inrichting. 
 Een paar keer wordt opgemerkt dat dit mogelijk wordt veroorzaakt doordat 

de leden geen idee hebben wat een (bepaalde) functie inhoudt en hoeveel tijd 
daarmee gepaard gaat. 

Hierdoor kunnen mensen het idee hebben dat zij een te grote 
verantwoordelijkheid gaan dragen en anderen er wellicht beter voor geschikt 

zijn. 
 Gesuggereerd wordt om de functies zo concreet mogelijk te beschrijven en 

waar mogelijk, onder te verdelen in deelfuncties, met de bijbehorende 
gevraagde tijd.  

Met meerdere ondersteunende leden (deelfunctionarissen) bevorder je daarbij 
de betrokkenheid bij de vereniging. Wat dat laatste betreft benadrukt een 

inzender dat samen zijn en samen doen voorop moet staan. 
 Een financiële vergoeding wordt niet wenselijk gevonden (“ zou niet nodig 

moeten zijn”), maar er is wel een suggestie van het verstrekken van 

consumptiebonnen. 
 Om geschikte kandidaten te vinden, werd aanbevolen nieuwe leden te 

verzoeken hun vaardigheden te vermelden, waardoor meer gericht de juiste 
mensen voor bepaalde posten gevraagd kunnen worden. 

 
Kortom, met deze enquête is wel weer het probleem geformuleerd, maar 

ontbreekt de winnende formule. 
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Misschien tóch een winnende vrijwilligersformule? 
 
Rob Stravers  

 
De slotconclusie van Maurice is helder: de winnende formule ontbreekt. 

 
Ik woon in centraal Amsterdam, op het ‘oude WG-terrein’. Dat is het terrein waar 

vroeger het Wilhelminaziekenhuis stond. Nu staat dat vol met allerlei soorten 
woningen, waarvan een deel in oude gerenoveerde ziekheuisgebouwen. Al ruim 

twee jaar spant een groep bewoners zich in voor een nieuw energiesysteem. Dat 
betekent heel veel gesprekken met allerlei bedrijven, gemeente, 

woningbouwvereniging, huiseigenaren en banken. En niet het minst belangrijk, en 
meest energieverslindende, contact met de bewoners.  

 

Dinsdagavond woonde ik de zoveelste informatieavond bij, die specifiek bedoeld 
was voor de bewoners uit de flat waar wij ook in wonen. Na afloop, ruim anderhalf 

uur later, vroeg ik aan één van de initiatiefneemsters, die bewoners met angst voor 
elektrisch koken aanbood in haar eigen keuken het bereiden van soep op inductie 

te demonstreren: ‘Waar doe je dit eigenlijk voor?’ Ze leek te schrikken van mijn 
vraag, maar nadat ze zich had herpakt zei ze dat ze vooral geniet van de 

buurtbewoners die ze met dit project, én met haar soep, een goed gevoel geeft. 
 

Ik denk dat dat de grote waarde is van het vrijwilligerswerk: zien dat anderen 
ervan genieten. Als iemand weet dat door zijn/haar inspanning veel plezier bij 

anderen ontstaat, kan dat vrijwilligerswerk zelfs verslavend maken. 
 

20 jaar geleden begon ik met mijn Bridge Training. Alleen. Na een paar jaar kreeg 
ik kritiek op een bepaalde aflevering. Die zou veel te moeilijk zijn, en niet goed 

uitgelegd. Ik was blij met die woorden, en vroeg aan de ‘kritiekgever’ of hij mijn 

teksten voor de verzending wilde controleren. Om te voorkomen dat ik de lat weer 
te hoog zou leggen.  

Daarmee ontstond de bijzonder kostbare samenwerking met Ad van Gemert, tot 
aan zijn dood. Regelmatig kreeg ik van hem het signaal dat ik mijn lezers wegjoeg 

als ik een bepaald vraagstuk niet zou inruilen voor een gemakkelijker probleem. En 
dat paste ik dan ook aan. Ook als we heel verschillend naar een vraagstuk of uitleg 

konden kijken, genoten Ad en ik van elkaar.  
 

Ondanks dat ook ik in de eerste plaats schrijf om mijn lezers blij te maken, geeft 
flinke ongezouten kritiek mij eveneens een uitstekend gevoel! Daar ga ik dan even 

goed voor zitten, waarbij ik mij vooral in de huid van mijn ogenschijnlijke opponent 
probeer te verplaatsen. Vaak heb ik wat extra informatie nodig om dat goed te 

kunnen doen. Alleen al zo’n oprechte vraag kan verrassend ontwapenend werken. 
Het is ook vooral die instelling: goed willen weten waarom een ander niet blij is met 

jouw werk, die je ook als vrijwilliger vrijwel onkwetsbaar maakt.  

 
Bridgers melden zich niet gemakkelijk aan, enerzijds uit onbekendheid met de 

inhoud en omvang van de taak, anderzijds ook uit een soort onterechte 
bescheidenheid. 
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Vrijwilligers werven 
 

Als meer clubs stellen dat ze moeilijk functies en commissies vervuld te krijgen, 
omdat ‘de mens’ tegenwoordig minder tijd zou hebben, wie ben ik dan om dat te 

ontkennen? Toch doe ik dat. Ik ben er namelijk van overtuigd dat niet de factor 
tijd, maar prioriteit de beschikbaarheid voor een vrijwilligersfunctie bepaalt. 

 
 Wat ook al in de uitslag werd genoemd: het is goed als de clubleden weten 

wat een taak concreet inhoudt, zowel aan werk als aan tijd.  
 Maak het mogelijk om een functie te delen, met een tweede secretaris, een 

tweede penningmeester, een vicevoorzitter, een commissie Lief en Leed, een 
Technische Commissie van minstens twee personen. 

 Nodig als bestuur in een informeel gesprek clubleden uit – zonder enige 

verplichting – mee te kijken naar een bepaalde functie. Niet zelden blijkt 
bepaalde kennis/interesse tijdens een ALV.  

 Straal als bestuur wederzijds respect en plezier uit. Dat kan uitstekend met 
een clubmagazine. Daarmee maak je het voor de clubleden aantrekkelijk om 

ook deel uit te maken van het actieve clubdeel.  
 

Vrijwilligers houden 
 

Houd als bestuurs- en commissieleden onderling goed contact met elkaar. 
Spring er bovenop, in de goede zin van het woord, als een functionaris het 

even lastig lijkt te hebben.  
Dat geldt met name voor de voorzitter. Trek niet de werkzaamheden naar je 

toe maar delegeer vooral. Schep de ruimte en voorwaarden waarin je 
collegae uitstekend hun werk kunnen doen. Vraag regelmatig of alles naar 

wens gaat, ook als er geen enkel signaal is dat het niet goed zou gaan.  

Sta meteen naast hen, als iets verkeerd gaat of dreigt te gaan, probeer 
vooral elke vorm van vermeend gezichtsverlies te voorkomen. Alle 

medebestuursleden en leden van de commissies moeten zich beschermd 
voelen en op de voorzitter kunnen rekenen. 
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In gesprek  

 

met Johan Pieters, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Bridge Bond 
 

Rob Stravers 
 

Het initiatief van Ron Jedema en mij, het openen van een gratis serviceloket voor 
bridgeclubs, brachten een paar wenkbrauwen in beweging. Dat maakt het gesprek 

van Johan met ons extra nuttig. 
 

Amsterdam, 24 maart 2022 
  

Johan Pieters, Ron Jedema en Rob Stravers 

 
Het Amsterdamse Kwakersplein, een weldadig aanvoelende lentezon en heerlijke 

cappuccino. Wat kun je daaraan toevoegen voor nóg meer genot? Praten over 
bridge!  En dat deden we. 

 
Belangrijkste onderwerp: de zorgelijke terugval van het aantal bridgers. 

 
Bridge moet daarom worden gepromoot in de ruimste zin van het woord. Daar zijn 

we het met z’n drieën over eens. Daarbij menen Ron en Rob dat de Bridgebond 
vooral de bond in de ruimste zin van het woord promoot. Sommige bridgeclubs 

voelen zich volgens hen vooral gedwongen om lid te blijven van de NBB.  

 
Interessant om na te denken over een meer vrije ‘bondsvorm’. Geen totaalpakket 

voor elke aangesloten club, maar gericht kunnen kiezen voor bepaalde service. 
Denk aan:  

- alleen lidmaatschap voor de club, zonder dat de clubleden automatisch 
bondslid zijn, en de club bepaalt daarbij wel of geen gebruik van het 

rekenprogramma, meesterpunten en/of een website; 
- elke clublid bepaalt – en betaalt – zelf of hij lid wil zijn van de NBB, en kiest 

daarbij voor geen, of een papieren of digitaal bridgemagazine; 
- gerichte service voor bridgers die alleen thuis spelen, met een thuisapp of iets 

dergelijks waarmee ze ook thuis in competitievorm spelen; 
- niet alleen duidelijkheid verschaffen over bepaalde wettelijke regels, maar 

ook actief zoeken vanuit de clubs naar de meest gunstige 
invulling/toepassing. 

 
Los van een optimale bondsvorm, staat het slechte beeld dat nog-niet-bridgers 

hebben van ons spel: alleen voor ouwe mensen, moeilijk te leren, je moet alle 

gespeelde kaarten onthouden en tijdens bridge zou je niet mogen praten en 
helemaal niet lachen! 

 
Als we (ook) jonge mensen willen besmetten met het bridgevirus, zullen we naar de 

omgeving moeten gaan waarin ze leven.  
 De digitale wereld speelt inmiddels een prominente rol, zeker in die van de 

jongeren.  

mailto:rob.stravers128@gmail.com


bridgeCLUBservice rob.stravers128@gmail.com Ron Jedema en Rob Stravers 
5 

 

 De spelregels van het slagen maken zijn super eenvoudig. Veel eenvoudiger 
dan die van andere kaartspelen, zoals klaverjassen. 

 Ondanks de eenvoud van het ‘slagenmaken’ is de creatieve ruimte om zoveel 
mogelijk slagen te maken ongekend. 

 Met een eenvoudig appje waarmee je alleen maar zoveel mogelijk slagen 
moet maken, moet elke argeloze speler dan toch onmiddellijk verslaafd raken 

 En als het programma na elke promotie iets moois aan dat spel toevoegt, 
worden ze al spelend en promoverend uiteindelijk een volwaardige bridger 

Zo zijn er legio ideeën waar we de komende tijd met zijn allen invulling aan moeten 
geven, want jeugd aantrekken is essentieel voor de toekomst van onze sport. 

We spraken af dat we goed en graag contact met elkaar houden. 
 

mailto:rob.stravers128@gmail.com

