
Aan de verenigingen en hun leden die spelen bij het 
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Beste mensen, 

 

Om met de deur in huis te vallen. 

 Het voortbestaan van ons centrum staat op de tocht. En daarmee de beschikbaarheid van de locatie 

waar uw vereniging  speelt. De oorzaak hiervan is het ontbreken van voldoende vrijwilligers om de 

locatie in bedrijf te houden. Het vrijwilligersbestand van de stichting is momenteel geslonken tot een 

absoluut minimum. Er zijn net voldoende vrijwilligers om nog open te kunnen, maar er is geen 

capaciteit om verzuim op te vangen. Wanneer er nu een vrijwilliger uitvalt, dan springen 

bestuursleden in maar ook daar gaat de rek uit. We doen er in ieder geval alles aan om te vermijden 

dat door ondercapaciteit dagdelen moeten sluiten. De bar sluiten en alleen de deuren openen 

betekent geen inkomsten.  Inkomsten die we niet kunnen missen, omdat de huurpenningen bij lange 

na niet volstaan voor een sluitende exploitatie. En dat betekent ook dat we op korte termijn de 

deuren definitief moeten sluiten. 

Een korte toelichting hoe dit probleem heeft kunnen ontstaan. 

De oprichters van de stichting wilden een eigen onderkomen met een bar in eigen beheer, bemenst 

door vrijwilligers uit de eigen gelederen. Toen andere verenigingen zich bij hun wilden aansluiten 

werden zij geacht ook hun steentje bij te dragen. Dat werd vastgelegd door een bepaling hieromtrent 

in het huurcontract op te nemen.   

 

 

Door de jaren heen heeft de stichting  een grote groep trouwe vrijwilligers gehad die met plezier hun 

werk deden. Het verloop is altijd erg laag geweest en als er al eens een vrijwilliger wegging, dan 

kwam er meestal een voordracht vanuit de groep zelf.  Jarenlang is de groep vrijwilligers zo op peil 

gebleven en is er nooit een beroep op de verenigingen gedaan om te zorgen voor een vrijwilliger 

voor bardienst. Mede hierdoor is artikel 10 uit de latere huurcontracten verdwenen. 



Sluipenderwijs is het vrijwilligersbestand geslonken. Bardiensten werden opgevangen doordat 

vrijwilligers meer bardiensten gingen draaien. Soms 2 of zelfs 3 bardiensten per week. Het bestuur 

heeft dat zien gebeuren en de risico’s hiervan onderkend. Er is de laatste jaren geen 

bestuursvergadering geweest of de barbezetting was een agendapunt. Tot een structurele aanvulling 

heeft dat nooit geleid. De huidige trouwe ploeg vrijwilligers wordt nu langzamerhand door de tijd 

ingehaald. De gemiddelde leeftijd van 5 van de 6 overgebleven barvrijwilligers bedraagt 74 jaar 

waarvan de oudste 85 is! Hoe lang dit nog stand houdt mag u zelf bedenken. 

Visie voor het voortbestaan 

Er is door de oprichters van ons centrum bewust gekozen dat vrijwilligers uit de verenigingen moeten 

voortkomen, zodat er sprake is van een zekere binding. Pogingen om op een andere wijze vrijwilligers 

te krijgen, bv via de vrijwilligerscentrale, liepen telkenmale spaak doordat er nauwelijks motivatie 

was, vooral als zij naar ons werden doorverwezen door instanties. Daarom speelt een vrijwilliger bij 

ons zelf bij een vereniging, of is de partner, familielid of goede kennis hiervan. Dat is een aanzienlijke 

groep mensen die, door de rechtstreekse binding met het centrum of dat zijdelings via een lid 

hebben, meer betrokken en gemotiveerd zijn om zich te melden als vrijwilliger. Er is echter tot nu toe 

nooit een beroep op ze gedaan. Het is aan de verenigingen en hun leden om bij zichzelf te rade te 

gaan of zij vrijwilliger willen worden of binnen de geschetste doelgroep mensen hiertoe proberen te 

motiveren. Het stichtingbestuur hoopt dat deze noodkreet gehoord en serieus genomen wordt, want 

het is clip en klaar: Geen nieuwe vrijwilligers erbij, straks geen speellocatie meer.  

Wat is nodig om het voortbestaan te verzekeren? 

De huidige groep van zes vrijwilligers heeft direct versterking nodig van minimaal VIJF barvrijwilligers 

en DRIE vrijwilligers voor de schoonmaak. Daarnaast is het noodzakelijk om vier of vijf mensen op 

een reservelijst te hebben, die ingewerkt willen worden en bereid zijn een vacature te vervullen 

wanneer deze zich voordoet. Wie wij als vrijwilliger zien staat beschreven in de twee functieprofielen 

die u op de website vindt.   

Hoe nu verder 

Om onze standpunten nader voor het voetlicht te brengen en vragen hierover te kunnen 

beantwoorden, beleggen we op 5 maart 2022 een vergadering waar alle verenigingen voor worden 

uitgenodigd. De geschetste vrijwilligersproblematiek en de aanpak daarvan zal het enige agendapunt 

zijn. Aanmeldingen door de verenigingen graag per mail  tot 4 maart aan bokosecretaris@gmail.com   

Hoewel de pandemie op zijn einde lijkt te lopen en grote versoepelingen te verwachten zijn stellen 

we aanmelding vooraf wel op prijs. Daarom is ook het aantal vertegenwoordigers per vereniging 

gemaximaliseerd op twee personen. 

Tot slot 

De huidige vrijwilligers proberen naar eer en geweten de locatie draaiende te houden. Aan hun zal 

het niet liggen. Het is ook in uw eigen belang te zorgen dat zij binnenkort een aantal nieuwe 

medewerkers mogen begroeten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bestuur Stichting Biljartcentra in Zaanstad 
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