Gratis trainingskaart voor vrijwilligers
Maart 2014
Vereniging: Bowlingvereniging Haarlemmermeer
Initiatief: samen met het bowlinghuis biedt deze vereniging vrijwilligers een
trainingskaart aan waarmee ze leden stimuleren om iets voor de vereniging te doen.
Hoe kunnen we vrijwilligers werven, belonen én behouden? Hoewel veel bestuursleden
van bowlingverenigingen zich met deze vraag bezighouden, beantwoordt niet iedereen
‘m op dezelfde manier. Waar de ene club zijn vrijwilligers af en toe opbelt of spontaan
uitnodigt voor een gezellige borrel, zet de ander vrijwilligers via het clubblad, de
Facebookpagina of de website in het zonnetje. BV Haarlemmermeer heeft nóg iets anders
bedacht: zij geven hun vrijwilligers een trainingskaart om hen te bedanken en hopelijk
voor de toekomst als lid én vrijwilliger te behouden.
Gratis drankjes
“Met onze ondernemer Claus Event Center hebben wij een goede band”, begint voorzitter
Jaap Krist zijn verhaal. “Zo kunnen wij tegen een laag tarief consumptiebonnen inkopen,
die we bijvoorbeeld aan trainers en baancommissarissen geven. Zij kunnen tijdens het
uitoefenen van hun functie twee gratis drankjes bestellen.”
Trainingskaart
Daarnaast geeft Claus Event Center ook kosteloos trainingskaarten weg aan het bestuur.
“Wij geven deze kaarten aan diverse vrijwilligers, zodat zij in ruil voor hun werk voor de
club gratis kunnen bowlen”, aldus Jaap Krist. Dat gebeurt niet direct: pas nadat iemand
een seizoen als vrijwilliger meedraait komt hij/zij in aanmerking voor een trainingskaart.
Krist: “De vrijwilligers zijn hier erg blij mee! Het is daarnaast natuurlijk een positief
signaal richting de rest van de leden: zij zien dat vrijwilligers iets leuks terugkrijgen voor
de tijd en moeite die ze in de club steken.”
Win-win-situatie
Ook voor het bowlinghuis heeft de constructie een positieve uitwerking.“Zij waarderen
het dat de vrijwilligers veel tijd in de vereniging steken, omdat zij als ondernemer
natuurlijk baat hebben bij een levendige en goeddraaiende club.” Krist raadt andere
bowlingverenigingen dan ook aan om met het bowlinghuis meer afspraken te maken dan
alleen de baanhuurprijzen. “Daar heb je allebei profijt van, het zorgt echt voor een winwin-situatie!”
Voor meer informatie kun je kijken op www.bvhaarlemmermeer.nl of contact opnemen
met voorzitter Jaap Krist, j.krist@quicknet.nl.

