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Waarvan is een lid nou eigenlijk lid?
De meeste leden van een vereniging hebben geen
idee waarvan ze lid zijn. Hoe het werkt, wat ze mogen,
hoe ze invloed kunnen krijgen. Daarom schreef Karel
van Zanten uit Goor er een handzaam boekje over:
‘Het ledenzakboekje’.
GOOR Het doet Karel van Zan-

ten (69) zeer dat veel verenigingen moeten worstelen voor
hun bestaan. Ze kunnen maar
moeilijk nieuwe leden krijgen
en zien het bestand in
rap tempo vergrijzen.
En hébben ze dan
nieuwe leden, dan
consumeren zij
vaak alleen maar.

Voor het bestuur is bijna niemand meer te porren.
Tijd voor een praktisch en
handzaam boekje, dacht Karel
van Zanten. Hij is van huis uit
bedrijfskundig ingenieur (UT,
toen nog TH Twente) en
schreef meerdere boeken over
stichtingen en verenigingen.
Het boekje kan verenigingen mogelijk helpen aan weer
wat nieuw bloed. „Er is vaak
te weinig kennis bij de leden
over hoe een vereniging
werkt. Daardoor komen er weinig nieuwe initiatieven en blijven bestuursleden vaak heel
lang op dezelfde stoel zitten.
Ze verzamelen zoveel kennis
en netwerken dat niemand
het nog aandurft om de rol
over te nemen”, aldus Van
Zanten.

Driedeling
„Ik vind het beter om een
functie niet langer dan drie
jaar te doen: een jaar om te leren, een jaar om je taak te
doen, en een jaar om anderen
te instrueren en het over te
dragen”, vertelt de schrijver.

䊱 Karel van
Zanten: „De
vereniging
gaat me aan
het hart.”

„Dat laatste gebeurt vaak niet,
en daardoor wordt het steeds
moeilijker om opvolgers te vinden.”
Voor verenigingen is het vergroten van de kennis belangrijk, maar de clubs moeten volgens Van Zanten ook meer
naar buiten treden. „Ik ken
een koor dat enorm aan het
vergrijzen is. Het jongste lid is
boven de 50. Je kunt wel denken: ‘Ach, het gaat prima zo’,
maar zonder jonge instroom is
het een aflopende zaak. En je
hebt maar een paar leden nodig die met een idee komen
om de boel in beweging te krijgen. Daarvoor moet je leden
wel goed informeren hoe het
werkt in een vereniging en
hoe ze zelf invloed kunnen
hebben op hun club. Daar is
dit boekje voor. Hopelijk helpt
het, want het gaat me aan het
hard als verenigingen verloren
gaan. Ze zijn belangrijk als cement in de samenleving.”
■ Informatie en bestellingen:
karelvanzanten.nl
(ISBN 978 1 326 73961 4)

Ik vind het beter om een functie
niet langer dan drie jaar te doen
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Twente wordt
oud en rimpelig
Twente wordt oud en rimpelig, Daarvoor waarschuwt Cobouw, het weekblad voor de bouw, op basis van de bouwcijfers in
de regio in de periode
2002-2016. Die zijn vergeleken met de rest van Nederland heel erg laag. ‘Als
Nederland een lichaam is,
en bouwprojecten het verjongings- en groeimiddel,
dan zien Groot Amsterdam
en veel andere regio’s er
stralend gezond uit, maar
zijn andere delen van Nederland oud en rimpelig
aan het worden.’
De drie beste Twentse
gemeenten zijn Almelo
(64ste plaats) Enschede
(114) en Rijssen/Holten
(151). Wordt gekeken naar
bouwprojecten in de laatste twee jaar, dan is Almelo slechts 150ste. Hengelo
scoort dan veel beter en is
62ste.

▲
GILDEHAUS

Op weg met 920
gram marihuana
Het Grensoverschrijdende
Politieteam heeft dinsdagavond nabij Gildehaus een
29-jarige Rus opgepakt die
920 gram marihuana bij
zich had. Dat meldt de
krant Grafschafter Nachrichten.
De in Berlijn woonachtige
automobilist kwam via de
A1 zojuist uit Nederland en
werd bij een controle aangehouden. Hij had twee
messen binnen handbereik. De verdachte is opgesloten.

---Karel van Zanten

Twentse architecten tekenen nationale hockeytempel
IAA Architecten in Enschede
heeft het ontwerp gemaakt van
het nieuwe Wagener Stadion in
Amstelveen. Henk Gersen, architect en directeur, is trots op het
resultaat. „Dit zijn de krenten in
de pap.”
Herman Haverkate
Enschede

Sinds de zomer van vorig heeft
IAA aan het ontwerp voor het
nieuwe stadion, gevestigd in het
Amsterdamse Bos, gewerkt. In augustus is deze het decor voor het
EK hockey. Behalve als stadion
voor hoofdklasser Amsterdam
gaat het vanaf die tijd fungeren
als de nationale hockeytempel.
Eerder deze week werd de eerste
paal geslagen voor de nieuwe
hoofdtribune.
„Enorm eervol om te doen’,
zegt Henk Gersen. „Het Wagener
Stadion is een begrip in de hockeywereld, het enige stadion in Nederland ook dat in bezit is van een
sportbond. Bijna alle grote interlands zijn hier gespeeld, tachtig

䊱 De

nieuwe hoofdtribune is blikvanger van het Wagener Stadion. Het vele hout is een verwijzing naar
z’n bosrijke omgeving. BEELD IAA ARCHITECTEN

jaar lang. Dat je dan op zo’n plek
iets nieuws mag bouwen, is heel
bijzonder.”
De opdracht voor het stadion behelst in eerste instantie het ontwerp van een nieuwe hoofdtribune met 2.000 plaatsen. De rest van

de uit 1938 stammende tribunes
moet na het EK gefaseerd worden
vervangen. „Nieuwbouw en renovatie: dat is de essentie van deze
klus. Leidend voor ons was de geschiedenis van het stadion en de
bijzonder locatie in het bos. Heel

bewust hebben we daarom voor
hout aan de buitenkant gekozen:
als een knipoog naar het verleden.”
De eerste contacten tussen de
IAA en hockeybond KNHB dateren al van tien jaar geleden. „Toen

was er nog sprake van de bouw
van een volledig nieuw stadion op
een andere plek. Vanwege de ervaring die wij hebben opgebouwd
dankzij de bouw van De Grolsch
Veste kwamen wij voor deze opdracht in aanmerking. Om allerlei
redenen is dit eerste plan nooit
doorgegaan. Pas vorig jaar, vlak na
het WK in Den Haag, kwam de
bond onverwacht met het verzoek
voor nieuwbouw en renovatie van
het huidige stadion.’
Voetbalstadions behoren nog
steeds tot de specialiteit van het
Enschedese bureau dat inmiddels
ook een eigen vestiging heeft in
Amsterdam. Zo werden de afgelopen jaren ontwerpen gemaakt
voor een WK-stadion in Rusland
en drie stadions voor een eventueel EK in Turkije. Gersen: „Er liggen bij ons al aardig wat ontwerpen op de plank. Dat EK in Turkije is er helaas nooit gekomen.
Bij het Wagener Stadion zal dat
niet gebeuren. We weten waar we
aan toe zijn. Na al die stadions die
niet doorgingen, is ook dat een
heel goed gevoel.”

