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Vrijwilliger van de maand

De voetballerij staat bol van de poespas en de schijnwerpers. Er is echter één
groep die hier helemaal níéts van wilt weten: de vrijwilligers. In deze rubriek
zullen de vrijwilligers van de Blauwwitten er toch aan moeten geloven, of ze
nu willen of niet! Deze maand is het de beurt aan Coen Hut, de man die onder
andere leider is van o15-1 bij VV Helpman. 
 
Kort
 
Naam: Coen Hut
Leeftijd: 33 jaar
Beroep/opleiding: Administratief medewerker 
bij een deurwaarderskantoor
Relatie? Vrijgezel
Favoriete club Eredivisie: FC Groningen
Favoriete club Buitenland: FC Barcelona
 
Vragen
 
Coen, hoelang doe jij al vrijwilligerswerk bij Helpman? 
2019/2020 wordt mijn 10e seizoen als vrijwilliger bij onze club voor het
leven.
 
Hoe ben jij bij VV Helpman terecht gekomen?
Een, inmiddels, ex-collega, van mij was leider van D5. Leider zijn leek mij ook
wel wat, dus ben ik een keer met hem mee gegaan naar een wedstrijd. Dat is
zo goed bevallen dat ik bij VV Helpman gebleven ben.
 
Welke taken vervul jij momenteel allemaal bij Helpman?
Ik ben jeugdsecretaris, leider van JO15-1. Ik doe wat dingen voor
wedstrijdzaken en plaats berichten op de website en sociale media.
 
Wat is de leukste taak die je in je historie bij Helpman hebt vervult?
Dit is echt een hele lastige vraag. Alle taken die ik doe vind ik leuk. Ik vind
het vooral leuk om met mensen te werken en in gesprek te gaan. Ik vind het
leuk om mensen te helpen en om dienstverlenend bezig te zijn. Daar haal ik
veel voldoening uit.
 
Welke persoon bij Helpman staat je het meest bij, en waarom? 
Er zijn een aantal mensen waar ik een prettige band mee heb opgebouwd. Wie
mij op dit moment het meest bijstaat is toch wel Henk Meyboom. Een
bijzonder fijne, vriendelijke en lieve man die er altijd was. Helaas hebben we
onlangs afscheid van hem moeten nemen, ik zal hem missen. 
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Waarom is vrijwilligerswerk bij Helpman, maar ook andere voetbalclubs, zo
belangrijk? 
Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om een voetbalvereniging draaiende te
houden. Ga maar na: 
Als de huishoudelijke dienst er niet zou zijn, dan zouden dingen niet gemaakt
en schoongemaakt worden. Zonder barpersoneel kan de kantine niet open.
Zonder
scheidsrechters kan er niet gevoetbald worden. Zonder leiders wordt het een
chaos. Daarnaast moeten er ook beslissingen worden genomen en daar is het
bestuur dan weer voor. Ik steek veel vrije tijd in VV Helpman.  Niet iedereen
kan en hoeft dat te doen natuurlijk. Met een paar uurtjes per week/maand
help je de club enorm. Het
clubje vrijwilligers wordt steeds kleiner en dat vind ik heel jammer. Er komt
steeds meer op de schouders van de vrijwilligers terecht die al wat doen.
 
Wat spreekt je het meest aan bij Helpman?
Iedereen is welkom, welke achtergrond je ook hebt! 
 
Heb je zelf eigenlijk wel eens gevoetbald? Zo ja, vertel iets over je
voetbalcarrière. 
Ik heb zelf nooit gevoetbald
 
Heb je ook nog andere hobby’s buiten het voetbal en Helpman? Zo ja, welke? 
Ik hou van gezelligheid, lachen en spelletjes doen. Ook geef ik af en toe
presentaties over mijn leven met autisme.
 
Wat zou Helpman als vereniging kunnen verbeteren volgens jou? 
Het zou fijn zijn als er meer vrijwilligers komen. Vele handen maken licht
werk.
 
Wat vind jij ervan, dat Helpman een zaterdag- en zondagafdeling heeft? 
Prima, zolang er maar in het belang van de club wordt gedacht.  De mensen
van zondag zijn regelmatig aanwezig bij activiteiten. De mensen van zaterdag
niet altijd. Dat vind ik
jammer.
 
Welke vrijwilliger moet volgende maand worden geïnterviewd worden? 
Geert Kuipers van de huishoudelijke dienst of Ben Weinans , jeugdvoorzitter.


