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Werkgroep Verenigingsondersteuning
Mensen zijn verschillend. Zij denken en werkend op verschillende niveaus. Heeft de een meer met
theorie en oplossingsvermogend denken, de ander is meer ‘niet teveel papierwerk’ en meer
‘hands on’ mentaliteit. Die verschillen zie je ook terug binnen de besturen van de damclubs.
Regionale samenwerking
Samenwerking is het sleutelwoord daar waar een club zelf niet voldoende kennis en kunde in huis
heeft om effectief te werk te gaan. Er moet meer samenwerking gezocht worden. Vooral in de regio
omdat daar met zo beperkt mogelijk kader en middelen het gemakkelijkst winsten behaald kunnen
worden. Met elkaar delen van een jeugdtrainer, gemeenschappelijke pr-activiteiten, regionale
wedstrijden, enzovoort.
Actief beleid
Als je de wind niet in de zeilen hebt, dan moet je laveren om vooruit te komen. Dus om groei te
kunnen bewerkstelligen zal er een actief groeibeleid moeten worden geformuleerd en uitgevoerd.
Werkgroep Verenigingsondersteuning (VO)
Om clubs te helpen met het formuleren en uitvoeren van beleid om tot groei te komen, is na de
inventarisatiescan van de problematiek een werkgroep ingesteld. De werkgroep VO bestaat uit
ervaren bestuurders die deze clubs gaan helpen. Niet zozeer door zelf in het bestuur te gaan
zitten, of menskracht te leveren, maar door clubs die hiervan het belang inzien te laten
samenwerken. Kaderleden binnen clubs die niet worden ingezet omdat er bestuurlijk geen
groeibeleid is geformuleerd zal gevonden moeten worden om ze weer actief een rol te laten
vervullen. Binnen de eigen club, of binnen een club in de regio. Leden van de werkgroep VO zetten
binnen hun regio een netwerk op van mensen met verschillende competenties die binnen die regio
deze strategie kunnen uitdragen en verder vormgeven binnen kleinere werkgebieden. De leden
van de werkgroep coördineren die netwerken en vertalen praktische problemen naar eventuele
bijsturing van de doelstelling of geven wensen en behoeften door naar het bestuur van de KNDB.
Het bestuur van de KNDB beziet of er een gemeenschappelijk KNDB beleid wenselijk is.
De hulp bestaat in principe uit 4 fasen:
Inventarisatie van de clubs binnen een regio die graag beter passend groeibeleid willen
uitvoeren dit desgewenst in samenspraak met het provinciaal bondsbestuur
Inventarisatie van de beschikbare kaderleden binnen de regio en vorming netwerk/
werkgebieden
Inventarisatie huidige ‘problematiek’ van clubs binnen een regio en benodigdheden om
positieve verandering te realiseren
Samen met clubs, die kansen zien in samenwerking opstellen van plan van aanpak en
zoeken naar mensen en middelen om dat te realiseren (dit kan eventueel binnen het kleine
werkgebied netwerk worden gerealiseerd)
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De leden van de werkgroep VO opereren zelfstandig of in duo’s. Dat laatste heeft als voordelen
dat meer energie in de gesprekken en acties kan worden gestoken en dat we in de regio minder
kwetsbaar zijn.
Mensen en middelen
In eerste instantie zal de hulp erop gericht zijn dat clubs elkaar gaan helpen. Het uitwisselen van
vrijwilligers om bijv. (school)damtoernooien te organiseren, gezamenlijk (jeugd)trainingen te geven,
etc. Mocht een club zelf geen vrijwilligers hebben, maar wel in een kansrijke omgeving zitten, dan
kan overwogen worden om kader ‘in te kopen’ tegen een schappelijke vrijwilligersvergoeding.
Eventuele financiële ondersteuning hiervoor zal vooraf worden vastgelegd en waar mogelijk vanuit
beschikbare reserves van verenigingen en provinciale bonden worden gefinancierd ten bate van de
regio ontwikkeling. Dit is in principe altijd voor de korte termijn (één à twee seizoenen) om op te
starten. Hieraan wordt een duidelijke groeidoelstelling gekoppeld en er vindt (ieder semester?)
evaluatie plaats om tijdig bij te sturen waar nodig.
Best practices
Om te kijken welk beleid het beste past bij geïnteresseerde clubs zal de werkgroep samen met de
provinciale besturen en met het bestuur van de KNDB bekijken wat wel en niet werkt in die regio.
Er zijn verschillende voorbeelden van actief (jeugd) beleid die zeer goed uitpakken. Maar niet alles
werkt in iedere regio. Ook moet er gekeken worden wat bij de club past. Gaat de groeidoelstelling
zich richten op jeugd, 55plussers of nog anders? Het bestuur van de KNDB zal vooral bezien of het
beleid vanuit de KNDB vraagt.
Iedere regio een eigen doel
Omdat niet iedere regio gelijk is, qua groeipotentie of qua geografische opbouw, zal ieder lid van
de werkgroep zelf een doelstelling formuleren, voor de lange termijn en dit terugbrengen naar
activiteiten voor de korte termijn. Dit is transparant naar de provinciale bonden toe en voorkomt dat
dingen teveel op de lange baan geschoven worden of dat verkeerd geïnvesteerd wordt.
De werkgroep VO bestaat op dit moment uit:
Vanuit het bestuur: Eva Houtjes
Zuid Holland: Frans de Jonge en Johan Pronk
Utrecht: Bert Roest
Gelderland: Gerhard Gerritsen
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