Haarlemmerliede brengt vraag en aanbod samen op spelersmarkt
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Vereniging: BV Haarlemmerliede
Initiatief: deze bowlingvereniging heeft een spelersmarkt opgezet om vraag en aanbod
van zowel individuele spelers als teams bij elkaar te brengen.
Sommige bowlers zijn zeer actief bij hun vereniging; zij hebben veel contact met andere
leden waardoor het bestuur goed zicht heeft op de behoeften en wensen op
bowlinggebied. Andere leden zijn echter minder betrokken. “Van hen weten we
bijvoorbeeld niet of ze naar een ander team willen”, vertelt René Duijn van
Bowlingvereniging Haarlemmerliede. “Bovendien krijgen we soms de vraag of er nog
teamleden beschikbaar zijn. Om die vraag beter te kunnen beantwoorden zijn we dit
voorjaar gestart met een spelersmarkt.”
Extra hulpmiddel
Dat het delen van goede voorbeelden een positief effect kan hebben, blijkt ook hier:
Haarlemmerliede heeft de spelersmarkt namelijk niet zelf bedacht. “We zijn geïnspireerd
door de website van Bowlingvereniging Heiloo”, aldus René. “Het leek ons een goed idee
en daarom zijn we er ook mee begonnen.” De spelersmarkt is een extra hulpmiddel om
vraag en aanbod bekend te maken bij de leden. “Het is wel de bedoeling dat vragen
eerst bij het wedstrijdsecretariaat worden gemeld. Als wij geen speler of team weten,
dan plaatsen we de wens op de spelersmarkt.”
Facebook
Haarlemmerliede heeft de spelersmarkt zo ingericht dat de berichten automatisch ook op
de Facebookpagina van de vereniging worden geplaatst. “Op die manier kunnen ook nietleden de berichten zien”, licht René toe. “Misschien is iemand buiten de vereniging wel op
zoek naar een nieuw team. Op deze manier wordt hij of zij wellicht geënthousiasmeerd
om zich aan te melden.” Het risico dat een aangeboden speler snel benaderd wordt door
een andere vereniging ziet hij als een klein risico. “Wij vinden onszelf een
vooruitstrevende, gezellige en interessante vereniging; we gaan dus uit van onze eigen
kracht en meerwaarde!”
Zichtbare hulp
De reacties van de leden zijn tot nu toe positief. “Ze zien dat wij hen willen
ondersteunen, dat is mooi”, aldus René. “De spelersmarkt is echt zichtbare hulp, naast
de vaak informele hulp.” Op de vraag of de spelersmarkt ook voor andere
bowlingverenigingen van waarde kan zijn, antwoordt René als volgt. “Het is afhankelijk
van de vereniging of zij dit extra hulpmiddel willen gaan gebruiken dan wel nodig
hebben. Ik zie het als een manier om je vereniging te stimuleren/promoten en daarnaast
nieuwe media te gebruiken om het bowlen populairder te maken.”
Voor meer informatie: http://bvhaarlemmerliede.nl/spelersmarkt/

