III. Implementatieplan – Jeugdleden behouden

Informatie om jeugdleden te behouden voor de damsport

Misschien wel de belangrijkste vragen bij veel mensen die werken met jeugd of willen
beginnen:
→ Hoe probeer je jeugdleden te behouden?
→ Hoe blijf je ze behouden als basisschoolkinderen de overstap maken naar het
voortgezet onderwijs?
Dit zijn twee moeilijke, maar ook basale vragen. Er ligt geen panklaar antwoord klaar. De
documenten van het ‘Hoogeveens concept’ en ‘Regio concept’ vormen als ware de
antwoorden voor deze twee vragen. Wie dit structureel uitvoert en beschikking heeft over de
juiste middelen (bemensing, financiën, continuïteit etc.) heeft een grote kans van slagen dat
de jeugdleden behouden kunnen worden.
Waarom stoppen jeugdspelers?
→ Geen goede sfeer/saai op de club
o Weinig afwisseling
o Geen enthousiaste begeleiders
o Vervelende kinderen in de groep
o Nauwelijks leuke activiteiten
→ Geen uitdaging
o Er is geen follow-up in de trant van privé- en/of groepstrainingen beschikbaar
o Geen doorstroming naar senioren of tientalwedstrijden
o Geen goed materiaal
o Niet enthousiasmeren om (jeugd)toernooien te spelen of (halve) finales
→ Niet flexibel
o Jeugdleden die meerdere sporten (waarbij dammen op plek twee staat) stoppen
vaak als ze bijvoorbeeld een voetbaltraining hebben op het tijdstip waar ook de
training is voor dammen
Zo zijn er natuurlijk nog andere reden te bedenken. Maar de bovenstaande punten komen het
meest voor in de praktijk.
Maatregelen
→ Benadruk pluspunten
o Lage contributie
o Altijd gezellig
o Flexibel: meerdere clubtrainingen of alleen tiental laten spelen
o Goede communicatie / gesprekken met ouders en kinderen
o Organiseren van veel activiteiten
→ Positief imago
o Publiceer verslagen in de krant / site / social media
o Maak leuke foto’s en publiceer het in de krant / site / social media
o Complimenteer en spreek waardering uit aan de jeugd
→ Los problemen op
o Los snel en discreet problemen op
o Zorg dat het probleem niet groter wordt
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De jeugdspeler stopt definitief
Het is natuurlijk wel mooi als de jeugdclub alle leden die geworven zijn voor een hele lange
tijd blijven dammen. Hoe dan ook, dit is niet realistisch. Jaarlijks stoppen er altijd wel een
aantal jeugdspelers. Belangrijk is om dan te weten waarom ze stoppen. Wellicht zijn het
redenen welke in de toekomst te verhelpen zijn. Houdt de deur altijd open, want wie weet
komen ze in de toekomst wel weer terug.
Tip: Zorg voor een gezond ledenverloop. Raak niet in paniek en laat je niet demotiveren als
er een aantal stoppen. Door een goed wervingsproces komen er normaal gesproken elk jaar
wel nieuwe jeugdleden bij.
De overstap naar het voortgezet onderwijs
Het ‘Hoogeveens Concept’ is zo gemaakt, dat er op jonge leeftijd al wordt geworven:
kinderen die in de groepen 3 – 6 zitten. Indien je die kinderen eenmaal enthousiast hebt
gemaakt, zullen ze ook vaker langer op de damclub zitten of meedraaien aan het
schooldamtoernooi-cyclus. Ze zitten tenslotte nog 2 – 5 jaar op de basisschool. In de loop der
jaren heb je voldoende tijd om die kinderen te enthousiasmeren. Ze kunnen dan een positief
ontwikkelingsproces doormaken. Dit is een belangrijke factor om ze te behouden als ze de
stap zetten naar het voortgezet onderwijs.

Werving & Selectie

Club

Overstap VO¹

Focus op talentvolle
en/of gemotiveerde
kinderen in groep 3 6 (minder focus op
groep 7-8 i.v.m.
snelle overstap naar
VO)

Lang
ontwikkelingsproces
na 2 - 5 jaar trainen
en spelen op de club.
Voldoende tijd om ze
enthousiast te
houden.

Ervaren dammers
hebben al wat
bereikt / hebben een
goede ontwikkeling
doorgemaakt;
blijven vaak wel
dammen

¹ = VO (voortgezet onderwijs)
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