III. Implementatieplan – Ouders binden
Manieren om ouders meer te betrekken bij de jeugdclub

Ouders spelen een heel belangrijke rol binnen de verengingen. Zo hebben ouders invloed op
de motivatie van het kind voor de sport. Daarnaast kunnen en willen ouders ook wel een
(actieve) rol op zich nemen om bepaalde taken in te vullen of activiteiten te verzorgen. Maar
hoe zorgt men ervoor dat ouders meer betrokken gaan voelen binnen de vereniging?
Binden
 Stel 1 of 2 personen aan (kunnen ook ouders zijn) om de eerste benadering te zoeken
/ informeel gesprek aan te gaan om in de toekomst een beter maatwerk te leveren
voor geïnteresseerde ouders die willen meehelpen.
o Werk
o Vrije tijd / hobby’s
o Affiniteit met dammen
 Zorg voor een helder beleid om ouders in te schakelen voor clubactiviteiten
 Organiseer leuke ouderactiviteiten / bijeenkomsten
 Ga tijdens toernooien / wedstrijden gesprekken aan met ouders
o Vertel hem/haar wat over de ontwikkeling van zijn/haar kind
o Toekomstplannen met zijn/haar kind: wellicht doorstroming senioren / privétrainingen etc.
Na het bouwen van een goed contact tussen ouders en club (dit heeft wellicht meer dan een
jaar nodig), is het gemakkelijker om ouders een (kleine) rol aan te bieden. Als het kind ook
plezier heeft, willen ouders eerder iets doen voor de club. Schroom niet om te vragen, ‘nee’
heb je en ‘ja’ kun je krijgen! De club kan zelf wel inschatten wat een ouder wel of niet
wil/kan. Indien ouders clubactiviteiten uitvoeren, is het belangrijk om zo nu en dan
nadrukkelijk een blijk van waardering uit te spreken en te complimenteren (eventueel met
een presentje). Sommige ouders nemen vaak zelf het initiatief en vragen of de club ergens
nog hulp bij nodig heeft. Wees dankbaar en wijs hun hulp niet af. Zorg voor een passende
rol/taak.
Ouderbijeenkomst
Een ouderbijeenkomst is simpel te organiseren. Zo’n bijeenkomst is nodig om ouders te
informeren over diverse damontwikkelingen, cultuur binnen de club en toekomstplannen. Op
zo’n bijeenkomst is het ook mogelijk om ouders te betrekken bij de club door te vragen of ze
(kleine) taken op zich willen nemen. Dit verlicht de intensiviteit van de werkgroep. Daarnaast
leert de werkgroep de ouders ook beter kennen, ook de ouders van nieuwe jeugdleden.
Intensiviteit
1x per jaar.
Het advies is om dit aan het eind van het seizoen te organiseren; tegelijkertijd met een
jeugdactiviteit.
Duur
1 – 2 uur.
Programma
PowerPointpresentatie over damontwikkelingen, evaluatie, toekomstplannen
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Cursus
Ouders een damcursus aanbieden om zo de betrokkenheid te vergroten. Ouders hebben vaak
geen weet van het damspel. Met een laagdrempelige cursus kunnen ze ook hun kinderen
beter begrijpen. Na de cursus krijgen de ouders een damcertificaat.
Intensiviteit
één keer per week voor een periode van zes weken.
Duur
1 uur
Programma
Damregels
Basiskennis: combinaties, positiespel, eindspel
Algemene kennis: damjargon, notatie, toernooiformules
Praktijk: zelf dammen (in een competitievorm)
Competitie
Ouders vinden het zo nu en dan wel leuk om een potje te dammen. Vaak brengen ouders de
kinderen naar de club en wachten ze op de kinderen totdat de les afgelopen is. Inventariseer
bij ouders of ze het leuk vinden om zelf met andere ouders te willen dammen. Dit hoeft
natuurlijk niet zo intensief als bij de jeugdleden.
Intensiviteit
1x per maand voor acht maanden.
Het is niet nodig om ouders wekelijks te vermaken¹. Vaak hebben ze ook andere
verplichtingen. Door het 1x per maand te organiseren is het voor de geïnteresseerde ouders
geen enorme belasting.
Duur
1 uur.
Programma
Laat ouders in een willekeurige competitievorm (moyenne bijvoorbeeld) tegen elkaar spelen.
Stel aan het einde van de competitie prijzen beschikbaar voor de top-3 of voor alle
deelnemende ouders.

“Zonder de betrokkenheid bij de schoolsportvereniging was ik nooit in aanraking
gekomen met een sportvereniging en nu sport ik zelf ook met de andere moeders.”
― Ouder²
¹ Voor de ouders die echt meer willen dammen, kunnen zich wellicht aansluiten bij de seniorencompetitie en lid
worden van de damclub.
² De quote komt uit een onderzoek van NOC*NSF.
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