
Interview met de voorzitter

De leus “Club voor het Leven” is op het lijf geschreven van de voorzitter van
het hoofdbestuur. Jan van der Lei is al sinds zijn zevende lid bij VV Helpman.
Wij spreken hem over zijn eigen onderneming, de gevolgen van het corona
virus bij Helpman en zijn enthousiasme als voorzitter. 

Naam: Jan van der Lei
Leeftijd: Ik ben onlangs de magische grens van 50 gepasseerd
Huidige rol bij Helpman:  Voetballer bij Helpman 5 en voorzitter hoofdbestuur
Rollen in het verleden bij Helpman: Ik heb me altijd wel op enige manier
voor de club in gezet. Van jeugdleider tot de activiteiten/feestcomissie. Sinds
2016 dus als voorzitter in ons 7 man sterke bestuur voor Helpman bezig.
Favoriete club Eredivisie: FC Groningen en als topclub Ajax, mede door
hun prestaties in Europa
Favoriete club buitenland: Een echt favoriete club in het buitenland heb
ik niet. Ik volg de buitenlandse competities niet heel actief. Ik volg wel de
clubs waar mijn favoriete spelers spelen: Bayen München toen Arjen Robben
er nog speelde en nu Liverpool voor Virgil van Dijk. 

Er is natuurlijk enorm veel gebeurd door het coronavirus
en de maatregelen. Kan jij uitweiden over wat voor impact het heeft gehad op
VV Helpman als vereniging? 
Dat is nogal wat geweest, hoe dik mag het Helpmannetje worden? 
Ik zal het zo beknopt mogelijk doen. Voetbal is meer dan alleen even je
wedstrijdje spelen, het is ook (zeker bij Helpman) een sociaal gebeuren. En dat
viel helemaal weg! Dus je voetbalvrienden en vriendinnen niet meer zien.
Bestuurlijk kregen we dus met een Lockdown te maken en alle regels die
daarmee gepaard gingen te maken. Plannen maken voor wat als we weer
open mochten waarbij we telkens weer werden ingehaald door de
veranderende regelgeving. Ook heeft dit natuurlijk een heel grote financiële
impact op ons als club. 
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De kantine inkomsten vielen geheel weg. Gelukkig zijn we hier op een hele
correcte wijze gesteund door Heineken en Coca Cola, onze twee grootste
leveranciers. Barry heeft als penningmeester overuren gedraaid maar het lijkt
er op dat we, mede door ons nieuwe financiële beleid, er nog goed
uitspringen. Dat hoor ik wel nog eens anders bij andere clubs.

Heeft deze periode ook positieve dingen gebracht voor de vereniging? 
Je moet altijd proberen om positieve dingen uit slechte tijden te halen.
Natuurlijk is het Corona virus wel geheel nieuw en daar moeten we mee
dealen. Toen we weer enigszins wat op de club mochten komen zijn er
initiatieven op met name het onderhoudsvlak ontplooit. De entree van de
kantine is aangepakt (en wordt nog verder aangepakt). Verschillende leden
hebben hier aan meegeholpen, grote pluim voor hen! Ook zullen de
douchekoppen nog aangepakt worden. Het jeugdbestuur heeft samen met de
technische commissie en alle coördinatoren uitvoerig het ledenbestand
doorgelicht en daar de nieuwe teamindeling uit gemaakt. Iets wat nu volgens
mij echt met bijzonder veel aandacht is gebeurt. Complimenten aan alle
betrokkenen. 

Jij hebt nu al ruim één jaar je eigen onderneming (Van der Lei Financieel
Advies) . Hoe gaat het daarmee? 
Leuk dat je daar naar vraagt. Ik ben vanaf 1 juni 2018 voor mezelf begonnen.
Daarvoor was ik al wel 20 jaar werkzaam als hypotheekadviseur en had in die
tijd al wel een behoorlijk klanten-vrienden bestand opgebouwd. Deze mensen
weten mij gelukkig allemaal weer te vinden en vanaf het eerste moment loopt
het super. Het is elke dag weer een feestje om mensen te mogen helpen hun
dromen na te streven en te mogen helpen in de voor hen vaak lastige
financiële wereld. Doordat ik nu niet meer aan vaste uren zit geeft mij dat een
gevoel van vrijheid die ik als erg prettig ervaar. Wel is het op dit moment zó
druk en gaat er veel tijd in zitten waardoor ik bijvoorbeeld wel eens Helpman-
dingen moet doorgeven aan mede bestuursleden, gelukkig is hier begrip voor
in ons team.

Je hebt een eigen onderneming en bent bestuurder van VV Helpman. Wat
maakt het leuk om zoveel verantwoordelijkheid te dragen? 
Ik besef mij als geen ander dat ik de eindverantwoording draag. Ik voel dit niet
als last. Het is leuk om dit dan ook met z’n allen te doen. Als één grote club.
Wanneer iedereen binnen de club zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en
zich aan de minimale regels houd dan is het voor ons als bestuur en voor mij
als voorzitter alleen maar leuk om te doen. Dit werkt ook zo in mijn financieel
advies, ook daar trek ik samen met mijn klant(en) op als team om voor hen een
zo’n mooi mogelijk financieel plaatje te regelen.
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Wat zijn eigenschappen die jou helpen om deze rollen in te vullen? 
Volgens mij kan je dit alleen maar doen als je enthousiast bent en je het leuk
vind om met mensen om te gaan. Ik ben geen bestuurder “pur sang” en
bestuur veel op gevoel. In ons bestuur zit wel een hele goeie mix van échte
bestuurders én mensen die dit met heel veel gedrevenheid doen… maar het
allermooiste vind ik dat het bestuur uit echte Helpernesen bestaat. 

Zijn er ook dingen waar jij vaak tegen aan loopt? Waarvan je zegt: “daar zou
ik wel wat meer van willen hebben” of “dat zou ik beter willen kunnen?”
Het is niet dat ik dingen mis. Natuurlijk zou ik wel dingen beter willen
kunnen. Een mens is echter nu eenmaal niet helemaal perfect. Als we zorgen
dat we dát van elkaar accepteren en we de inzet van de anderen waarderen
zijn we al een heel eind.

 De A1 is door hun koppositie, ondanks de corona, gepromoveerd. Zondag 1
heeft de eerste periode gepakt en Zaterdag 1 had nog één punt nodig voor
een periode (en toen werd het seizoen gestaakt). Daarnaast zijn er in de jeugd
ook diverse, geweldige prestaties geleverd. Doen die prestaties iets met jou?
Ja, dat maakt je trots! Het is mooi om te zien dat je clubbreed op een goed
niveau presteert en dat daar nog rek in zit. Je behaalt echter geen
kampioenschap met alleen maar 11 goede spelers. Ook de mensen
daaromheen zijn heel erg belangrijk met de sfeer binnen het team en club als
misschien wel één van de belangrijkste aspecten.

Wat kan jou, naast die goede prestaties, op een positieve manier raken bij
Helpman? Waar haal jij je voldoening uit? 
Als ik heel eerlijk ben, je moet geen vrijwilliger worden voor de complimentjes.
Dus verwacht niet dat mensen je overladen met complimenten. Voldoening
haal ik uit het feit dat ik zie dat het langzaam aan meer gestalte krijgt bij
Helpman. Onze lange termijn plannen (wat ik nog wel het aller lastigste vind)
krijgen steeds meer vorm en het daarmee samenhangende beleid wordt
steeds meer in de club geïntegreerd. Je hebt echter altijd met spanningsbogen
te maken. Wij als bestuur denken in jaren terwijl trainers, leiders en spelers
vaak in maximaal een seizoen denken. Dat levert vaak een reactie op van ‘dat
duurt te lang, er gebeurt niets!’ maar gelukkig haal ik er nog steeds voldoening
uit dat we er dan ook op de wat langere termijn komen. Een mooi voorbeeld is
het door ons beoogde kunstgras op het hoofdveld.
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Hierdoor zou ons trainingscapaciteit en bespeelbare wedstrijd uren aanzienlijk
stijgen. Daar zijn we nu al ruim 2,5 jaar mee bezig en nu zien we eindelijk een
stipje aan de horizon voor over één jaar. Nog allemaal heel fragiel en er moet
dan niet al te veel gebeuren wat dit kan beïnvloeden maar we hebben wéér
een doel bereikt. Als ik één ding in die 4 jaar bestuurder heb geleerd is het wel
geduld opbrengen… zo zie je dat je je op je 50e nog steeds kan ontwikkelen en
dat is dan weer waar ik  voldoening uit haal. 

Afgelopen seizoen ben je met de selectie van Zondag 1 een paar dagen op
trainingskamp geweest in Spanje. Wat was dat voor een ervaring? Waarom
zijn dat soort ervaringen zo waardevol? 
Je bent ooit bij een club gegaan omdat je het fijn vind om in teamverband iets
te doen. Zo’n reisje naar Spanje is gewoon een teamuitje. De jongste zal krap
aan 18 zijn en de oudste is 80 maar toch heb je met elkaar een geweldig
weekend. Over de dingen die je op dat weekend beleeft heb je het over 30
jaar aan de koffietafel van de Huishoudelijke Dienst nog steeds.

Heb jij, of het bestuur als geheel, bepaalde doelen voor ogen voor het
komende seizoen bij VV Helpman? (Of voor een nog langere termijn)
Zoals al eerder genoemd hebben we een lange termijn visie. Dit staat ook in
beleidsplan.  Wel merk ik dat dat het lange termijn plannen constant wordt
ingehaald door ontwikkelingen op korte termijn. Daar zijn we dagelijks mee
bezig. Binnen het bestuur is er nu afgesproken (tipje van de sluier) om met
mensen om tafel te gaan voor een ‘voeten op tafelsessie’ om iedereen zijn
beeld hierop te geven. Wij hebben als bestuur niet de wijsheid in pacht, de
koers wordt mede bepaald door de leden. Het is dan niet zo dat je morgen het
roer omgooit, dat zijn dan de jaren waar ik de eerder genoemde rust in moet
vinden. Geef de jaren de tijd om je als club te blijven ontwikkelen.
Op korte termijn en op voetbalgebied: Zaterdag 1 zou nu toch
eens moeten promoveren toch? De selectie ziet er goed uit en ik hoop dat ook
het 2e elftal van Sven hiervan de vruchten plukt. Zondag 1 heeft wat mensen
verloren en ook wat nieuwe aanwas gekregen, benieuwd of ze weer boven in
mee gaan doen. Ik hoop dat zondag 2 net zo’n leuk en sterk seizoen draait als
afgelopen jaar.
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De dames zijn gepromoveerd naar de eerste klasse. Ik hoop dat mede door de
stuwing er onder van dames 2 (voorheen MO19-1) zij zich kunnen handhaven.
Dan hebben ze het voor mij prima gedaan. Dat zijn dan de selectieteams. Die
worden er altijd uitgelicht maar de club wordt gemaakt door een 3e en 4e
elftal,  JO15-3 en JO9-7 waar we veel plezier zien op het veld en waar de
prestatiedrang dan wel wat minder is maar waar elk weekend gevochten
wordt voor hún punten. Op korte termijn hoop ik dat we een mooi seizoen
kunnen draaien. Hierbij zal veel afhangen hoe we met de nieuwe anderhalf
meter-maatschappijregels kunnen omgaan. Dat hangt nog wel even boven het
hoofd, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het MET ELKAAR  ook
voor VOOR ELKAAR gaan krijgen. 

Bedankt Jan, voor je tijd en je antwoorden. Tot snel, in het nieuwe seizoen!
Dank voor dit podium Michiel en Patrick, ik lees het Helpmannetje altijd met
veel plezier.

Voor alle leden en vrijwilligers van VV Helpman is Het Helpmannetje gratis.
Ook maandelijks het blad digitaal ontvangen? Mail naar
michiel.rusch@hotmail.com


