
Vrijwilliger van deze Olympiaan (juni 2015): Liesbeth van der Voordt. 
Liesbeth is lid van de Vrijwilligerscommisie. Hoewel ze de laatste weken 
erg druk is, heeft ze een uurtje vrijgemaakt voor de Olympiaan. 

Het begin: Helpen bij de inschrijvingen 

Mijn zoon was vijf jaar oud en zat op judo, maar wilde overstappen naar 
voetbal. Hij had al vriendjes uit Noordwijkerhout die voetbalden, en een 
collega van mij was scheidsrechter. Ik vroeg hem, wat een goede club 
was in Gouda en hij zei: "Olympia is een nette club, want daar heb ik 
gevoetbald en gefloten." Olympia was ook nog eens dichtbij, dus ik heb 
eigenlijk niet verder gekeken. Mijn zoon is inmiddels 16 en tweedejaars B-
speler.  

Het vrijwilligerswerk was toen al verplicht, maar het werd eigenlijk nog 
niet goed geadministreerd. Op een gegeven moment vroeg de moeder van 
een klasgenootje van mijn zoon: "Heb je zin om een tijdje mee te helpen 
met de inschrijvingen?" Dat leek me wel leuk. Toen heb ik een paar jaar 
Tanja van Hoorn met de inschrijvingen geholpen. In die tijd werd de 
manier van inschrijven echter omgegooid. Het zou nog maar een paar 
keer per jaar nodig zijn, om bij elkaar te komen voor de inschrijvingen. 
Ger van Straalen adviseerde me toen, om op de website naar andere 
mogelijkheden te kijken. Samen met een aantal andere ouders ben ik met 
Edwin Valentijn gaan praten en in de Vrijwilligerscommissie gestapt.  

De vrijwilligerscommissie  

Met de vrijwilligerscommissie vergaderen we één keer in de vier à vijf 
weken. Binnen de commissie ben ik verantwoordelijk voor het 
pupillenkamp en de schoonmaak. Op beide gebieden verwijs ik de mensen 
door naar de coördinatoren. Ook hou ik bij wat alle vrijwilligers doen en 
hoe dit staat geregistreerd in de ledenadministratie. Er zijn altijd veel 
mutaties: in mei  heb je de nieuwe aanmeldingen en de opzeggingen. Ook 
heb je rond de Kerst de nieuwe aanmeldingen voor de Voetbalschool; de 
oudere kinderen stromen dan door naar de F; dat zijn ook weer zo'n 30 of 
40 mutaties. Verder valt het me op dat er best veel kinderen blijven 
doorstromen: in de B zijn aardig wat jongens die ooit in de voetbalschool 
zijn begonnen! Leuk vind ik dat. Ook is de club in de afgelopen jaren 
gegroeid van zo'n 700 naar 850 leden. 

Vrijwilligersavond 

Net als de voorgaande jaren, bedankt Olympia alle vrijwilligers tijdens de 
vrijwilligersavond. Deze wordt elk jaar gehouden rond 31 mei. 



Vroeger vond ik het lastig: hoe benader je iemand, als je vrijwilligers 
zoekt? Als je van ouders verlangt dat ze vrijwilligerswerk doen, moeten ze 
zich wel binnen 1 of 2 klikken kunnen aanmelden. Dat is met de nieuwe 
site een stuk beter geworden. Je kunt je nu digitaal aanmelden. Ook de 
vorige wervingsavond voor vrijwilligers heeft geholpen. Maar we kunnen 
nog steeds mensen gebruiken. Om het prachtige nieuwe clubhuis schoon 
te houden bijvoorbeeld. 

Ik denk dat er best veel animo is om vrijwilliger te worden, maar voor 
veel mensen is het lastig te combineren met hun al drukke leven. Vroeger 
gingen meer mensen met de VUT of vervroegd pensioen.  Tegenwoordig 
moet je- moet ik in ieder geval- doorwerken tot 67 jaar en drie maanden. 
Maar het is echt nodig. Als al het werk, dat nu gedaan wordt door 
vrijwilligers, gedaan zou worden door betaalde krachten, zou de 
contributie enorm omhoog moeten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

EHBO langs de lijn 
Maar het meeste werk voor mij is om de EHBO langs de lijn opzetten. 
EHBO langs de lijn is bedoeld voor de gevallen, die erger zijn dan een nat 
washandje kan verhelpen, maar nog niet erg genoeg om 112 te bellen, 
zoals je moet doen als je vermoedt dat er iets gebroken is. Maar wel als 
iemand zich verstapt of vervelend gevallen is. 

Aanvankelijk was er de vraag, gaan we beginnen met kijken hoeveel 
mensen deze cursus willen volgen, of beginnen we bij de instructeur? We 
besloten met het eerste, maar er kwamen maar drie aanmeldingen. Toen 
is er een stukje in de Olympiaan gekomen, en een op de site. We hebben 
een rondvraag bij de trainers gedaan en er een apart e-mailadres voor 
aangemaakt. Uiteindelijk hadden we genoeg aanmeldingen, maar konden 
we geen instructeur hier in Gouda krijgen! Degene die we op het oog 
hadden, vond zichzelf toch niet geschikt voor de functie. 

Dat is nu gelukt, we hebben een instructeur kunnen vinden, iemand van 
het Rode Kruis. De komende weken ga ik me daar mee bezig houden. 
Degenen die de cursus doen, krijgen na afloop een boekje mee. 

Nu is het nog de vraag: worden het twee of drie avonden voorlichting, of 
toch twee dagdelen? Het is nog een try-out. Doelgroep zijn de trainers en 
coaches, want die gaan toch vaak mee met de wedstrijden. En verder 
natuurlijk iedereen die geïnteresseerd is. Een helpende hand bij een flinke 
valpartij op het veld is altijd fijn. De cursus is kosteloos voor de 
deelnemers, want we betalen de cursus van de opbrengst van de extra 
contributie van de leden die hun vrijwilligerstaak willen afkopen. 



Druk 

Eigenlijk doe ik dit werk dit jaar nu echt vrijwillig, want mijn zoon fluit al 
wedstrijden. Als lid van de selectie (hij zit in de B2) moet hij al 1 of 2 keer 
per jaar fluiten, maar daarnaast is hij ook jeugdscheidsrechter geworden 
en heeft hij gefloten bij het pupillenkamp. Ik wil in ieder geval het EHBO-
project afronden; tegen die tijd is mijn zoon 17 en zien we wel verder. Ik 
heb ook andere bezigheden: ik werk vier dagen per week op een 
advocatenkantoor in Amsterdam. Het afgelopen jaar ben ik begonnen aan 
een beginnerscursus Italiaans en komend jaar wil ik de vervolgcursus 
doen. Dat is een avond in de week. Mozaïeken doe ik ook heel graag, op 
dit moment ben ik bezig met een dienblad. 

 

Leuk 

Het leukste van het vrijwilligerswerk? De EHBO, omdat ik daarmee iets 
kan bereiken voor de club. Ook al zal het tot na de zomervakantie duren  
voordat het "eindelijk" van start kan gaan. Verder vind ik de 
samenwerking, de interactie met de andere leden van de 
vrijwilligerscommissie erg leuk.  De leden zijn allemaal even aardig en 
toegankelijk. 

 

 

 

De vrijwilligerscommissie "Ik denk dat er best veel animo is om vrijwilliger 
te worden." 


