‘Vrijwilligers
zijn de
bouwstenen
van VVSB’
Om een club goed te laten draaien, zijn enthousiaste vrijwilligers onontbeerlijk.
Voetbalvereniging VVSB heeft duizend leden, waarvan er driehonderd actief
zijn als vrijwilliger. Martine van der Slot (38), Geek den Elzen (73) en Stefan van
den Burg (28) zijn drie van hen.
VVSB is een bijzondere voetbalvereniging. Het eerste elftal staat landelijk bekend als cupfighter, maar de club
staat ook in de top waar het gaat om het vrijwilligersleven.
Geek den Elzen bijvoorbeeld zet zich al 35 jaar in voor de vereniging en is er bijna dagelijks te vinden. Het nieuwe clubhuis
is er mede dankzij hem en ‘zijn’ VUT-ploeg gekomen. Stefan
van den Burg twitterde elf jaar geleden tijdens een wedstrijd
over de voortgang van het eerste team en werd hierop benaderd door toenmalig voorzitter Heemskerk, met de vraag of
hij de sociale media voor de club wilde opzetten. Sindsdien
zet Stefan zich onder meer ook in voor de kledingcommissie
en alle pr van VVSB.
Martine van der Slot bezocht de club ruim tien jaar geleden
met haar toenmalige vriend. Sindsdien is ze op vele vlakken
actief als vrijwilliger en veel leden kennen haar van haar
niet-aflatende inzet om meer vrijwilligers te werven. ‘Wanneer
meer mensen zich als vrijwilliger inzetten, ontlast dat de huidige vrijwilligers. Iedereen heeft talenten en samen kunnen
we bekijken hoe je die talenten voor VVSB kunt inzetten; ook
al is het maar een paar keer per jaar.’
LIMONADE
Regelmatig loopt Martine langs de velden om mensen
persoonlijk aan te spreken. Ze lacht: ‘Mensen gaan je
herkennen en denken: ik moet nu weg, anders spreekt ze me
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Wie meer wil weten over het
vrijwilligerswerk of zich wil
aanmelden, kan dat doen via:
vrijwilligersvvsb@gmail.com

nog aan. Ze kijken schichtig of gaan een stukje verderop
staan. Of toeschouwers gaan ‘opeens’ limonade halen
voor het team van hun kind. Maar heel vaak krijg ik ook
leuke reacties van mensen, die laten weten hoe goed het
is dat we de toeschouwers en ouders van voetballende
kinderen persoonlijk benaderen.’
Huidige vrijwilligers worden regelmatig in het zonnetje
gezet, bijvoorbeeld met een kleine attentie en een briefje
erbij, dat aangeeft hoe fijn het is dat ze zich voor VVSB
inzetten. Ook organiseert de club een jaarlijks waarderingsmoment in de vorm van een feestavond of barbecue,
waarbij ook de Vrijwilliger van het Jaar wordt gekozen.

‘Mensen vinden het
zo goed dat we de
toeschouwers en ouders
van voetballende kinderen
persoonlijk benaderen’

AL IN DE KINDERWAGEN
Stefan van den Burg heeft zijn hart verloren aan de club.
‘Ik werd hier al in de kinderwagen rondgereden. Als vijfjarige begon ik met voetballen en ik heb hier vriendschappen voor het leven gemaakt. Iedereen komt hier samen:
het is iedere zaterdag gezellig van acht uur ’s ochtends tot
de kantine in de avond weer wordt dichtgegooid. Het eerste elftal speelt op een mooi niveau en onze jeugd krijgt
alle kansen om verder te komen met het voetbal.’ Geek
den Elzen beaamt: ‘VVSB is al die jaren een dorpsclub gebleven. Al in mijn jonge jaren ging ik van de club houden.
Niet alleen ik, maar ook mijn broers hebben hier vrijwilligerswerk gedaan.’
Wat er zo mooi is aan vrijwilliger zijn? Daarover hoeft hij
niet lang na te denken. ‘De saamhorigheid en het sociale
aspect. Samen met de 65-plussers komen we een paar keer
per week bij elkaar om het clubhuis en het terrein schoon
te houden, velden bij te houden, kleedkamers schoon te
maken en rommel op te ruimen.’ Hij wijst op resten chips,
die een jeugdlid heeft geknoeid op de trap richting de
prachtige nieuwe kantine: ‘Zie je, we hebben hier iedere
dag wel wat te doen.’
NIEUWBOUW
van Egmond architecten heeft het nieuwe clubhuis, samen met de kleedkamers, ontworpen. Tijdens de eerste
competitiewedstrijd dit jaar werd het na twee jaar van
werkzaamheden opgeleverd. Al die tijd begeleidde Geek
den Elzen het bouwproject; het clubhuis is dan ook een
beetje zijn ‘kindje’. Maar hij blijft bescheiden. Op de vraag
of het niet tijd wordt dat een kleedkamer of de kantine
naar hem wordt vernoemd, antwoordt hij stellig: ‘Dat zou
ik absoluut niet willen hebben!’ Martine van der Slot bevestigt: ‘Als club hebben we ervoor gekozen om dat niet
te doen. Als je er één vrijwilliger op deze manier zou uitlichten, passeer je wellicht anderen die ook heel veel voor
VVSB doen.’
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Heel fijn vinden de vrijwilligers de
komst van het kunstgras waardoor
de leden veel vaker kunnen trainen.
Daarbij kan ook het hoofdveld intensiever worden gebruikt nu dat geen
natuurgras meer heeft. Hierdoor is
dit veld niet langer enkel voorbehouden aan het eerste team, maar
kunnen ook lagere teams hier hun
wedstrijden spelen. ‘Waar het gaat
om het voetballen zelf zijn we geen
voorstander van kunstgras, maar wel
wat betreft het gebruik. Op kunstgras
kun je namelijk altijd spelen.’
VELE HANDEN…
VVSB heeft momenteel zo’n duizend
leden, waarvan er driehonderd actief
zijn als vrijwilliger. Een heel mooi percentage, maar vrijwilligers zijn altijd
welkom, benadrukt Martine. ‘Het liefst
willen we dat er nog tweehonderd vrijwilligers bijkomen. Het zou mooi zijn
als elk van de zeventien commissies
met enkele mensen wordt uitgebreid,
zodat de huidige commissieleden wat
worden ontlast. Ik gun het elke commissie voldoende menskracht te krijgen, zodat ze ook leuke projecten kunnen opzetten die ze zelf bedenken.’

F O T O G R A F I E Bernice

Stefan van den Burg: ‘Het is niet uit te
drukken hoe waardevol vrijwilligers
zijn voor een club. Ze zijn de bouwstenen van de club. Zonder vrijwilligers
gebeurt er niets. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd, en vele handen maken
licht werk. Als je met meerdere mensen de werkzaamheden uitvoert,
hoeft de ander minder te doen. Dan is
het voor iedereen behapbaar en kunnen we met z’n allen deze mooie club
levend houden.’
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