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Deventer IJsclub werft 100 nieuwe vrijwilligers met 
'menukaart'
Zoals zo veel verenigingen had ook de Deventer IJsclub vorig jaar behoefte aan vrijwilligers. Om leden en ouders van jeugdleden te 
enthousiasmeren maakte de club een menukaart en wierf het op twee verschillende momenten nieuwe vrijwilligers bij de ijsbaan. Het 
resultaat mag er zijn: 101 nieuwe vrijwilligers meldden zich aan.

Het was niet dat de Deventer IJsclub direct 
verlegen zat om nieuwe vrijwilligers, maar 
voor bepaalde rollen was niemand beschik- 
baar, legt bestuurslid Tossa Heesen uit. "Het 
idee was een pool van mensen samen te stel- 
len, zodat we direct een lijstje met namen 
paraat hadden op het moment dat het nodig 
zou zijn.”
Nadat de Deventer IJsclub alle vrijwilligers- 
functies en de benodigde tijdsinvestering in 
kaart had gebracht, werd een soort menukaart 
gemaakt met daarop de titel van de functie, 
een korte beschrijving en het aantal uren.
Op een donderdagavond en zaterdagochtend 
- twee momenten waarop veel leden van de 
Deventer IJsclub schaatsen - zette de club 
verschillende kraampjes neer bij de ingang 
van de schaatshal om zo de aandacht van de 
leden te trekken. "We maakten als het ware 
ons eigen uitzendbureau. We presenteerden 
onze vacatures’ en maakten mensen enthou- 
siast", zegt Heesen.
"Deze aanpak had een aanzuigende werking. 
Als je bekenden op de lijst ziet staan, of ziet 
dat het druk is bij de kraampjes, ben je zelf

ook eerder geneigd te helpen. We waren in 
totaal met vijf mensen om alles in goede 
banen te leiden. Een iemand stond bij de 
ingang om iedereen te attenderen op onze 
kraampjes en de overige vier personen hiel- 
pen de mensen. Op twee dagen hebben we 
zo goed als iedereen die betrokken is bij de 
club bereikt. In totaal zijn er 102 rollen inge- 
vutd, waarbij sommige mensen zich voor 
meerdere rollen hebben aangemeld."
Door het grate aantal nieuwe vrijwilligers dat 
zich heeft aangemeld begeeft de Deventer

IJsclub zich min of meer in een luxepositie. 
"De helft van de mensen die zich heeft inge- 
schreven is nog niet actief als vrijwilliger. 
Maar dat gaat deze winter zeker veranderen, 
als we weer allerlei activiteiten gaan organi- 
seren." Bijzonder is dat na bijna een jaar nog 
niemand zich heeft afgemeld als vrijwilliger. 
"We hebben bewust kleine rollen gecreeerd, 
zodat het geen grote tijdsinvestering vraagt. 
Op die manier houd je het ook laagdrempelig. 
Ik denk dat dit een van de succesfactoren is 
geweest van onze actie."

AV Spado met Team:Fit effectief aan de slag voor 
gezonder kantineaanbod
Via Team:Fit, het programma vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht voor eezondere sportkantinrs


