COÖPERATIEFONDS

Vrijwilligers
Jonge spelers binden en boeien. Dat is de filosofie
achter Quickschool, waar voetballers van nu worden
opgeleid tot de vrijwilligers van de toekomst.
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Anja Senger (projectleider)
en Eddy Gelhever (voorzitter
Quickschool)

H

oe houd je jonge spelers bij je
club? Hoe voorkom je dat jonge
talenten overstappen naar een
andere club en hoe pak je als
een van de grootste sportverenigingen van Nederland je
maatschappelijke taak op? Deze vragen hielden
het bestuur van de Oldenzaalse voetbalvereniging Quick ’20 bezig. Vragen die ze beantwoord zien in de Quickschool. Een leer- en
ontwikkeltraject waarmee vrijwilligerswerk
onder spelers van zeven tot en met negentien
jaar wordt gestimuleerd. Anja Senger en Eddy
Gelhever, respectievelijk projectleider en
voorzitter van de Quickschool, vertellen meer
over dit in het amateurvoetbal unieke project.
‘Bij Quick staan de vrijwilligers hoog in het
vaandel. Wij willen vrijwilligers aan ons binden
en ze belonen. We willen ze laten weten dat we
hun werk waarderen én we willen het vrijwilligerswerk naar een hoger niveau brengen’,
vertelt Eddy. ‘Dat staat in contrast tot de landelijke trend van het dalend aantal vrijwilligers’,
vult Anja aan. ‘Met Quickschool kijken we daarom naar de toekomst. Want hoe behoud je een
kwantitatief vrijwilligersniveau en wat kunnen
we betekenen voor het kwalitatief niveau van
onze vrijwilligers?’
Net als bij andere clubs en verenigingen is
bij Quick ’20 niet alleen het aantal vrijwilligers
de laatste jaren afgenomen, ook het aantal uren
dat ze aan de club besteden wordt minder.
‘Er zijn nog wel vrijwilligers die een training
willen geven of een ochtend mee gaan naar een
wedstrijd, maar twintig uur per week spenderen aan de club is niet meer aan de orde’, stelt
Eddy. ‘En als vrijwilligers minder uren inzetbaar
zijn, heb je meer er nodig. Daar spelen we met
de Quickschool op in. Er waren hier al veel
initiatieven voor het opleiden van vrijwilligers,
trainers en scheidsrechters en we hadden altijd
al uitwisselingen met scholen zoals stageprojec18 TWENTE OOST

ten voor het ROC, maar dat ging allemaal
los door de club. De Quickschool is de paraplu
waaronder we deze initiatieven verder
ontwikkelen.’
Drie speerpunten zijn daarbij van belang.
Ten eerste het opleiden van vrijwilligers tot
leider, trainer of scheidsrechter. Het vinden van
stageplaatsen voor de jeugdspelers en hen
werkervaring op laten doen is het tweede
speerpunt. Het kan daarbij gaan om stageplekken bij Quick ‘20 of bij een bedrijf waarvan
de eigenaar betrokken is bij de club. Het derde
speerpunt is de Quickschool zelf, een virtuele
omgeving waarin de jeugdspelers studie- en
huiswerkbegeleiding krijgen. ‘Hiervoor hebben
we van de Provincie Overijssel subsidie

QUICKSCHOOL
‘We hopen dat met de
Quickschool onze
jeugdspelers zich
meer bewust worden
wat vrijwilligerswerk
inhoudt en dat ze zich
meer betrokken gaan
voelen bij de club.'

De Oldenzaalse
voetbalvereniging
Quick '20

De filosofie achter Quickschool is het binden en
boeien van jonge spelers.
Voetballers van nu worden
de vrijwilligers van de
toekomst. Mede dankzij een
bijdrage uit het Coöperatiefonds kan de Quickschool gerealiseerd worden.

ontvangen en daarmee ook de kaders waaraan
het project moet voldoen’, vertelt Anja. Het digitale leer- en ontwikkeltraject ,dat aansluit op de
interesse van de jonge spelers, wordt opgezet
met behulp van een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Twente Oost.
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'Mensen vormen het
kapitaal van de
vereniging. Zonder die
mensen heeft een club
geen bestaansrecht.’
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Om de lesstof te bepalen, hebben de initiatiefnemers een rondje binnen de eigen
voetbalclub gemaakt. Naast aandacht voor
voetbalregels, bleek daaruit dat er ook behoefte bestaat aan uitleg over sociale hygiëne, over
normen en waarden en over de verschillende
vrijwilligersfuncties die er binnen een de club
bestaan. ‘Met de Quickschool willen we onze
jeugd op die gebieden opleiden’, legt Anja uit.
‘We zijn geen voetbalschool, maar een school
die de jeugd opleidt tot de vrijwilliger van de
toekomst. Daarbij bieden wij een doorlopend
lespakket, van de F-jes tot en met de A-spelers.
Hierdoor groeien onze spelers uit tot ambassadeurs van onze club.’ Naast de digitale leeromgeving, maken ook groepsbijeenkomsten
deel uit van de lespakketten. Daarbij kan het
gaan om een spel waarin de jeugdleden leren
om gezamenlijk regels vast te stellen. ‘Zo leren
ze spelenderwijs wat fairplay is, hoe je op
respectvolle manier met elkaar omgaat en hoe
je samen een goed team vormt’, aldus Anja.
Dit alles moet ertoe leiden dat het aantal
vrijwilligers bij Quick ’20 toeneemt. ‘Wij willen
de jeugd zo jong mogelijk aan ons binden en ze
boeien, zodat we ze kunnen vasthouden’, vertelt
Eddy. ‘En we willen de last evenredig verdelen’,
vult Anja aan. ‘Niet langer één vrijwilliger die
twintig uur aan de club besteedt, maar twintig
mensen die er gezamenlijk één uur voor gaan.
Daarin zit die kwantitatieve en de kwalitatieve
factor. Met de Quickschool werken we aan de
vrijwilliger van de toekomst. Mensen vormen
namelijk het kapitaal van de vereniging. Zonder
die mensen heeft een club geen bestaansrecht.’

