
Niet	  omdat	  het	  moet,	  maar	  omdat	  …	  

‘Er	  zijn	  zoveel	  redenen	  om	  hét	  te	  doen!	  Bijvoorbeeld	  omdat	  je	  betrokken	  wilt	  zijn	  bij	  de	  sport	  van	  je	  
kinderen.	  Omdat	  je	  het	  leuk	  vindt	  om	  snel	  meer	  mensen	  te	  leren	  kennen.	  Onderdeel	  te	  zijn	  van	  iets	  
dat	  je	  samen	  opbouwt.	  Of	  omdat	  je	  gevraagd	  bent.	  En	  misschien	  ook	  een	  beetje,	  nou	  gewoon	  …	  
omdat	  het	  hoort?	  Ook	  niets	  mis	  mee,	  toch?’	  

Aan	  het	  woord	  zijn	  Karina	  Nieland	  en	  Liesbeth	  van	  Dijk.	  Zij	  geven	  samen	  invulling	  aan	  de	  
vrijwilligerscommissie;	  de	  nieuwste	  commissie	  van	  onze	  vereniging.	  En	  dat	  voor	  misschien	  wel	  de	  
oudste	  behoefte	  van	  een	  familieclub	  als	  de	  onze:	  zorgdragen	  voor	  vrijwilligers,	  in	  de	  breedste	  zin	  van	  
het	  woord.	  	  

De	  commissie	  is	  ontsproten	  aan	  de	  strategiebesprekingen	  HVA	  2020,	  waar	  de	  zorg	  voor	  vrijwilligers	  
als	  een	  speerpunt	  van	  onze	  vereniging	  werd	  benoemd.	  Karina	  was	  gevraagd	  om	  mee	  te	  denken	  over	  
de	  toekomst	  van	  onze	  club	  en	  voor	  ze	  het	  wist,	  had	  ze	  zich	  opgeworpen	  om	  de	  vrijwilligersmissie	  op	  
te	  pakken.	  Zo	  gaat	  dat	  soms,	  met	  vrijwilligers.	  Om	  vervolgens	  Liesbeth	  erbij	  te	  vragen.	  Die	  daar	  
natuurlijk	  ‘ja’	  op	  zei.	  Want	  …	  zo	  gaat	  dat	  met	  vrijwilligers.	  

‘Net	  als	  bij	  veel	  andere	  clubs,	  ligt	  er	  een	  duidelijke	  uitdaging	  voor	  ons,	  in	  het	  feit	  dat	  we	  primair	  een	  
jeugdvereniging	  zijn.	  Tegenover	  ruim	  veertig	  jeugdteams	  staan	  maar	  zo’n	  tien	  seniorenteams.	  Daar	  
zit	  qua	  ouders	  en	  kinderen	  natuurlijk	  ook	  nog	  eens	  de	  nodige	  overlap	  in,	  waardoor	  we	  het	  qua	  
vrijwilligers	  dus	  vooral	  moeten	  hebben	  van	  ouders.’,	  zo	  stellen	  Karina	  en	  Liesbeth	  helder	  vast.	  	  
‘Het	  bijzondere	  is:	  als	  mensen	  eenmaal	  een	  actieve	  rol	  binnen	  de	  vereniging	  vervullen,	  dan	  leren	  ze	  
al	  snel	  meer	  mensen	  kennen,	  voelen	  zich	  meer	  betrokken	  –	  ook	  als	  ze	  zelf	  misschien	  niet	  hockeyen,	  
maar	  alleen	  hun	  kinderen	  –	  én	  vinden	  ze	  het	  eigenlijk	  allemaal	  meteen	  heel	  leuk!’.	  ‘Met	  als	  
bijkomend	  voordeel,	  zo	  vervolgt	  Liesbeth,	  dat	  we	  zien	  dat	  als	  mensen	  al	  iets	  doen,	  ze	  er	  vaak	  ook	  
heel	  makkelijk	  nog	  iets	  bij	  pakken’.	  	  

‘Ons	  doel	  is	  om	  beter	  te	  weten	  –	  te	  inventariseren	  –	  wat	  mensen	  kunnen	  en	  willen.	  Door	  daarop	  aan	  
te	  sluiten,	  kan	  iedereen	  doen	  waar	  hij	  goed	  in	  is	  én	  vaak	  ongelofelijk	  waardevol	  zijn	  voor	  onze	  
vereniging’,	  aldus	  Karina.	  ‘Daarmee	  kunnen	  we	  ook	  een	  eenvoudigere	  opvolging	  waarborgen	  en	  
ontstaat	  meer	  continuïteit’.	  	  

Een	  eerder	  onderzoekje	  heeft	  blootgelegd	  dat	  een	  belangrijke	  reden	  om	  geen	  vrijwilligerstaken	  aan	  
te	  pakken,	  is	  dat	  men	  al	  erg	  druk	  is	  en	  gewoonweg	  bang	  voor	  ‘nog	  meer	  verplichtingen’.	  En	  eerlijk	  is	  
eerlijk:	  het	  participeren	  in	  een	  commissie	  is	  weliswaar	  vrijwillig,	  maar	  het	  vereist	  toch	  ook	  enige	  
commitment	  en	  is	  daarmee	  dus	  niet	  vrijblijvend.	  ’Toch	  zijn	  er	  ook	  dan	  nog	  legio	  kansen	  om	  je	  
steentje	  bij	  te	  dragen	  aan	  onze	  vereniging’,	  zo	  geven	  de	  dames	  aan,	  ‘getuige	  de	  mooie	  lijst	  van	  
vrijwilligers	  die	  hebben	  aangegeven	  niet	  structureel	  beschikbaar	  te	  zijn,	  maar	  wel	  oproepbaar	  om	  
bijvoorbeeld	  te	  helpen	  bij	  events	  of	  andere	  meer	  incidentele	  taken.	  Alle	  inzet	  is	  welkom	  en	  je	  hulp	  
wordt	  enorm	  gewaardeerd!	  

	  

	  

	  


