
Blog Ad van der Geld: Mijn mening over het nieuwe 
vrijwilligersbeleid 
 
 
Het zal de meesten van jullie niet verbazen dat ik een warm voorstander ben van 
vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Als penningmeester zie ik met lede ogen aan dat 
steeds meer taken betaald moeten worden. 
 
Die taken hadden we 30 jaar geleden, toen we naar De Saren verhuisden ook al. De 
taken zijn niet veranderd, maar wel de opvattingen over vrijwilligerswerk. Waar het 30 
jaar geleden nog vanzelfsprekend was dat je de mouwen opstroopte als dat 
gevraagd werd, is dat nu al lang niet meer vanzelfsprekend. Konden we bij het eerste 
kunstgrasveld nog moeiteloos een grote groep vrijwilligers vinden om het veld 
sneeuwvrij te maken, kom er nu nog maar eens om. De vele vrijwilligers die we nog 
wel hebben uiteraard uitgezonderd. Want ze zijn er nog wel: bestuursleden, 
commissieleden, leiders, trainers en vele anderen. 
 
Over de plannen van het bestuur met betrekking tot vrijwilligerswerk sprak ik nog een 
lid die het had over verplicht vrijwilligerswerk. In het licht van mijn betoog moet ik het 
gedeeltelijk met hem eens zijn. Ik zou het eerder moreel verplicht vrijwilligerswerk 
willen noemen. Oké, doe je niets, dan moet je 25 euro betalen, maar ook dat is een 
keuze die je zelf in alle vrijheid kunt maken. De verplichting is echter ook beperkt. Er 
zijn bij Wilhelmina vele leden die aanzienlijk meer vrijwilligerswerk doen dan straks 
gevraagd gaat worden. 
 
Kortom, ik steun de plannen van het bestuur. Ik wil er wel op aandringen dat er 
(bijvoorbeeld na een jaar) een goede evaluatie plaatsvindt en het beleid zo nodig 
wordt bijgesteld. Met name de match tussen vraag en aanbod is belangrijk, want de 
goedwillende leden moeten wel passende klussen kunnen doen. 
 
Tegen de criticasters van het vrijwilligersplan wil ik zeggen: “Denk niet alleen 
negatief. We zijn één club. Laat niet al het werk over aan een kleine groep leden 
maar steek zelf ook de handen uit de mouwen. En wat zijn nou vijf uurtjes per jaar?” 
 
Dan ben je pas één club. En ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het ook een goed 
gevoel geeft. 


