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VERZIN EN WIN 
EEN MOBIELE APP 
VOOR UW VERENIGING

Praat mee op twitter.com/connectingmem 
of op facebook.com/connectingmem

Mobiele oplossingen bieden krachtige mogelijkheden. 
We shoppen, gamen en appen. Twitter, Facebook en 
LinkedIn zijn continu binnen handbereik. Twee op de drie 
Nederlanders hebben een smartphone. Daarmee zijn er 
nu al meer smartphone- dan PC-gebruikers in Nederland. 
We kunnen rustig spreken van een mobiele revolutie. Dit 
is uw kans om daar als vereniging op in te spelen.

Win nu uw eigen verenigingsapp!

AllSolutions, Mazars Accountants en Belastingadviseurs, 
Sharewire, T-Mobile, VM Online en Wissenraet Van 
Spaendonck dagen u uit om de app te ontwerpen 
waarvan u al jaren droomt. Waar heeft uw vereniging 
behoefte aan? Een app om gezamenlijk vergaderdata en 
afspraken in bij te houden? Een app om tijdens beurzen 
of evenementen eenvoudig nieuwe leden aan te melden? 
Of een app waarmee leden snel en gemakkelijk hun stem 
kunnen uitbrengen?

We zoeken een idee dat intelligente technologie inzet 
om leden aan uw vereniging te binden. Een mobiele app 
waarmee u nieuwe leden kunt werven. Hoe zou zo’n app 
er in uw ogen uit moeten zien?

Laat het ons weten! 
En wie weet wordt uw droom binnenkort werkelijkheid.

Verzint u de 
beste mobiele app? 

Dan voeren wij uw idee 
daadwerkelijk uit!

DAVID WIJNPERLE

Eind	  jaren	  negentig	  werkte	  ik	  voor	  een	  landelijke	  jon-
gerenvereniging.	   Met	   een	   bus	   vol	   trainingsspullen	  
trok	  ik	  langs	  de	  afdelingen	  en	  kwam	  er	  tot	  mijn	  ver-
bazing	   achter	   dat	   zelfs	   jongerenverenigingen	   kun-
nen	  vergrijzen.	   In	  overdrachtelijke	  zin	  dan,	  want	  ze	  
waren	  niet	  zo	  zeer	  vergrijsd	  als	  wel	  onaantrekkelijk	  
en	  ontoegankelijk	  voor	  jongere	  jongeren.	  Het	  kon	  an-
ders.	   Naast	   de	   zuchtende	   en	   steunende	   afdelingen	  
waren	  er	  die	  pareltjes	  van	  vernieuwing	  en	  onderne-
merschap.	  

Een	   van	   de	   meest	   fonkelende	   afdelingen	   lag	   ach-
ter	   de	   dijken	   in	   het	   rivierenland.	  Voorzitter	   en	  gro-
te	   roerganger	   was	   een	   agrarisch	   ondernemer	   –	   ik	  
noem	  hem	   Jaap	  –	   van	  begin	   twintig.	   Jaap	  was	  boe-
renslim,	  energiek,	  revolutionair-creatief,	  een	  Hennie	  
van	  der	  Most	  in	  de	  dop.	  Hij	  was	  groot	  fan	  van	  Richard	  
Branson	   en	  wilde	   een	  aantal	   ondernemersprincipes	  
van	  deze	  tycoon	  in	  zijn	  eigen	  leven	  toepassen.	  Dat	  be-
tekende	  onder	  andere	  dat	  Jaap	  uitdagende	  wedstrij-
den	  met	  zichzelf	  aanging.	  Zo	  zou	  hij	  de	  voorzittersha-
mer	  neerleggen	  als	  het	  aantal	  leden	  was	  gedaald	  in	  
een	  seizoen.	  Daarnaast	   fokte	  hij	  de	  activiteitencom-
missie	  op	  om	  ieder	  seizoen	  met	  een	  compleet	  nieuwe,	  
grote	  publieksactiviteit	  te	  komen	  die	  meer	  mensen	  op	  
de	  been	  moest	  brengen	  dan	  het	  vorige	  seizoen.	  Niets	  
veertig	   jaar	   lang	  dezelfde	  disco:	   verandering	  moest	  
er	  zijn.	  

Veranderen	   kan	   revolutionair	   of	   evolutionair.	   Men-
sen	  (en	  organisaties)	  hebben	  daar	  hun	  eigen	  stijl	  in.	  
Vraag	  je	  mensen	  iets	  nieuws	  te	  bedenken	  om	  bijvoor-
beeld	   gladder	   te	   scheren,	   dan	   zullen	   evolutionairen	  
zeggen:	  maak	  de	  mesjes	  nog	  iets	  dunner	  en	  scherper,	  
of	  plaats	  er	  een	  vijfde	  mesje	  bij.	  Revolutionairen	  zoals	  
Jaap	  zullen	  met	  hele	  andere	  oplossingen	  komen:	  een	  
pil	  waarmee	  je	  baardhaar	  uitvalt,	  of	  een	  scheerrobot	  

die	  jou	  tijdens	  je	  slaap	  onder	  handen	  neemt.	  Evoluti-
onairen	  komen	  met	  kleine,	  haalbare,	  een	  beetje	  saaie	  
veranderingen	  die	  de	  scherpste	  randjes	  van	  een	  pro-
bleem	  afslijpen.	  Revolutionairen	  komen	  met	  radicale	  
oplossingen,	  die	  soms	  geniaal	  en	  vaak	  onbegrepen	  of	  
onuitvoerbaar	  zijn.

In	   hun	   DNA	   zijn	   verenigingen	   vooral	   evolutionaire	  
organisaties.	   Veranderingen	   gaan	   met	   voorzichti-
ge	   stapjes	  en	   langs	   lange	  beleidscycli.	  En	  als	   er	   iets	  
revolutionairs	   plaatsvindt	   –	   bijvoorbeeld	   een	   be-
stuurscoup	  –,	  dan	  is	  het	  vaak	  om	  een	  voorgaande	  ver-
andering	  ongedaan	  te	  maken.	  Onze	  evolutionaire	  be-
sturen	  en	  commissies	  zijn	  nodig	  om	  verenigingsland	  

-
volutie	   leidt	  werken	  aan	  continuïteit	  uiteindelijk	  tot	  
verstening	  en	  vergrijzing.	  

Hoe	   het	   anders	   kan?	   Forceer	   eens	   een	   stevige	   be-
stuurscrisis	  of	  kies	  een	  tiener	  als	  voorzitter.	  Segmen-
teer	  de	  achterban	  in	  duizend	  groepen	  en	  start	  naast	  
iedere	  bestaande	  afdeling	  een	  nieuwe.	  Zorg	  voor	  be-
sturen	   en	   commissies	  met	   een	   productieve	  mix	   van	  
continuïteit	   en	   verandering	   en	   doe	   minimaal	   een-
maal	  per	  jaar	  iets	  ongehoords.	  En:	  ontvang	  de	  Jaaps	  
van	  deze	  wereld	  met	  open	  armen.	  
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