Een tweede leven voor je bowlingspullen!
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Vereniging: Bowling Vereniging Lelystad
Initiatief: het stimuleren van hergebruik van oude bowlingspullen
Veel mensen die binnen een vereniging actief zijn hebben thuis op zolder allerlei
bowlingspullen liggen die zij niet (meer) gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan tassen,
schoenen, polo’s, handschoenen, een balzak enzovoort. Sylvia Verbon en Koos van Raaij
van Bowling Vereniging Lelystad hebben daar iets op bedacht: zij stimuleren hun leden
om spullen aan elkaar door te verkopen!
Goed te gebruiken
“Het is toch zonde om spullen die veel geld gekost hebben te laten verstoffen of weg te
gooien terwijl ze nog goed te gebruiken zijn?”, zo luidt de logische redenatie van Sylvia
Verbon. Schoenen kun je volgens haar heel goed reinigen door er een schimmel- en
bacteriedodend middel in te spuiten. “Het merk Gehwol verkoopt deze en hij ruikt ook
nog fris! De spray kun je trouwens ook voor tassen en handschoenen gebruiken.”
Leensysteem
Behalve doorverkoopacties kun je als vereniging natuurlijk ook een leensysteem
opzetten. “Maak voor jezelf wel een goede lijst zodat je weet wat naar wie uitgeleend is.
En stel een simpel contract op waarin staat dat de spullen in bruikleen zijn en ingeleverd
moeten worden zodra er eigen spullen gekocht worden”, adviseert Sylvia. “Mocht er toch
iets aan mankeren dan kun je om een vrijwillige bijdragen vragen om het te repareren of
te vervangen.”
Gevoel van erbij horen
Een leensysteem heeft vooral voor nieuwe leden een groot voordeel. “Het maakt ‘t
makkelijker om met een goede bal en schoenen de bowlentechnieken bij te brengen.
Daarnaast horen ze er met de juiste spullen meteen bij, een belangrijk gevoel voor een
nieuwkomer!”
Opbrengst voor de club
En als je dan toch oude of niet-gebruikte spullen gaat opzoeken, dan heeft Sylvia nóg
een tip. “Vraag leden en de ouders van de jeugdleden of zij spullen hebben liggen die
verkocht mogen worden op een braderie of markt, en vraag leden mee te helpen met
verkopen. Zo voelen ze zich meer betrokken bij de vereniging! Van het geld dat je
ophaalt kun je bijvoorbeeld nieuwe bowlingballen kopen of iets leuks voor de hele
vereniging organiseren. Op die manier heeft iedereen er baat bij!”
Voor meer informatie: www.bvlelystad.nl

