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Interview met Bert Jan Kogels van HSV De 

Rietvoorn Moergestel 

HSV De Rietvoorn Moergestel is een hengel-

sportvereniging die zich met weinig midde-

len, maar met veel enthousiaste en handige 

leden inzet voor de promotie van de sport-

visserij in haar eigen omgeving.  

Presentatie op de Jaarmarkt 

De Jaarmarkt in Moergestel is een jaarlijks 

terugkerend evenement voor inwoners van 

Moergestel en de wijde omgeving. Voor HSV 

De Rietvoorn Moergestel is dit evenement 

een uitstekende gelegenheid om zich als ver-

eniging te presenteren en om te laten zien 

wat sportvissen zo leuk maakt.  

De bezoekers worden hierbij meteen gewe-

zen op de aanstaande Open Dag van de ver-

eniging, boordevol activiteiten voor de jeugd. 

Naast het promoten van de hengelsport en 

het verkrijgen van naamsbekendheid is het 

werven van nieuwe leden ook een belangrij-

ke reden om een stand op de Jaarmarkt in te 

richten. 

 

Goede voorbereiding 

Het besluit om deel te nemen aan de jaar-

markt is door de vereniging al een jaar eer-

der genomen, waarbij meteen het budget is 

vastgesteld. Met het insturen en onderteke-

nen van de benodigde formulieren voor deel-

name werd de deelname aan de markt vast-

gelegd. 

De echte organisatie voor de deelname be-

gon al vroeg in het voorjaar. Voor Bert-Jan 

Kogels is het een voordeel dat hij lid is van 

een oergezellige, maar ook actieve vereni-

ging die het hele jaar rond activiteiten on-

derneemt. Enkele maanden voor de jaar-

markt heeft een vaste groep vrijwilligers de 

koppen bij elkaar gestoken om de deelname 

hieraan vorm te geven.  

Tip van Bert-Jan: Belangrijk is waar de 

jaarmarkt of braderie wordt georganiseerd. 

Kijk bijvoorbeeld welke plek gunstig is om te 

staan, komen daar veel bezoekers? Is daar 

elektriciteit, staan we aan het water en wel-

ke activiteiten kunnen we daar wel of niet 

doen?  

Bepaal ook welke materialen je nodig hebt, 

waar je die vandaan haalt, wat je wilt we 

bereiken en hoe je je presenteert. Belangrijk 

is natuurlijk ook dat je de totale kosten bin-

nen het vastgestelde budget houdt. 

Als deze zaken goed zijn doorgenomen en 

vastgelegd in een draaiboek, krijgt ieder lid 

van de groep vrijwilligers een taak in de or-

ganisatie.  

Tip van Bert-Jan: Laat een vrijwilliger doen 

wat hij/zij leuk vindt om uit te voeren. Be-

langrijk is ook welke contacten een vrijwilli-

ger heeft voor het regelen van zijn/haar za-

ken. De een heeft goede contacten met win-

keliers, de ander is goed in het ritselen van 

prijzen voor bijvoorbeeld de tombola, weer 

ander is een kei in het verzorgen van de in-

wendige mens tijdens de braderie. 

Promotie op de jaarmarkt 
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Belangrijk is het benaderen van sponsoren, 

voor het beschikbaar stellen van prijzen voor 

bijvoorbeeld de tombola, of loterijen, in wat 

voor vorm dan ook. Loterijen trekken pu-

bliek, en daarmee zijn ze direct aanspreek-

baar en te enthousiasmeren voor activiteiten 

van de vereniging. Dit jaar is besloten om 

een wedstrijd te houden in het raden van het 

aantal maden in een pot, muntjes werpen in 

een aquarium, enveloppen actie en de ver-

koop van hengelmateriaal. 

De voortgang van de organisatie wordt 

nauwlettend in de gaten gehouden door Bert

-Jan en zijn team. Niet alleen op de verga-

derdata voor de vaste groep vrijwilligers, 

maar ook tussendoor houdt Bert-Jan de vin-

gers aan de pols over de voortgang. Als er 

zaken zijn die vertraging oplopen, is hij er 

als de kippen bij om met die persoon te 

overleggen over de voortgang. Dikwijls ligt 

het aan tijdgebrek door omstandigheden op 

het werk of in de persoonlijke sfeer. 

Tip van Bert-Jan: Houd de voortgang in de 

gaten, wacht niet tot er weer een bijeen-

komst is, neem persoonlijk contact op met 

de vrijwilligers en zoek met elkaar naar een 

oplossing. 

Voor de organisatie, inrichting van de stand 

wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van 

verenigingsservice van Sportvisserij Neder-

land. De service is voor aangesloten hengel-

sportverenigingen en geeft veel informatie 

en voorbeeld draaiboeken met handvatten 

en tips voor de organisatie van allerlei ver-

enigingsactiviteiten. Ook veel promotiemate-

rialen zijn gratis of tegen sterk gereduceerde 

prijzen te bestellen.   

Op de dag zelf wordt de standpresentatie 

van de vereniging goed aangepakt. Met vlag-

gen, banners, hengelmateriaal en loterijen 

wordt de stand aantrekkelijk ingericht. 

Tip van Bert-Jan: 

Op de dag van de jaarmarkt worden niet al 

het promotiemateriaal in de stand gelegd. 

Een deel wordt in voorraad gehouden. Leg je 

alles in de stand, dan ben je binnen een uur 

van al je materiaal verlost, de rest van de 

dag kan je dus niets meer aanbieden of laten 

zien. 

In de stand dragen alle vrijwilligers een ver-

enigingsbadge met zijn/haar naam. Iedereen 

heeft een duidelijke en vaste taak. Materia-

len zijn op orde, prijzenkast is goed gevuld 

en er zijn duidelijke afspraken gemaakt voor 

de prijsuitreiking. Ook voor de bewaking van 

de kas is gezorgd. De taakverdeling en wis-

selingen van de vrijwilligers zijn in een draai-

boek vastgelegd.  

Tip van Bert-Jan: 

Iedereen heeft een persoonlijke naambadge. 

De persoonsnaam op de badge is belangrijk. 

Bezoekers weten gelijk wie je bent en waar-

voor je staat. Dat breekt het ijs en praat een 

stuk gemakkelijker. Geef eventueel een ver-

enigingskaartje af met een telefoonnummer.  

Belangrijk is ook dat voor inwendige mens 

goed wordt gezorgd. Dat draagt ook bij aan 

een ontspannen en leuke sfeer onder de vrij-

willigers. 

Een geslaagde dag stopt niet na afloop van 

de jaarmarkt. Ook moet alles worden opge-

ruimd, schoongemaakt en opgeborgen. Ook 

alle vrijwilligers worden na voor afloop van 

de jaarmarkt in het zonnetje gezet met een 

cadeautje en een warme hap. 

Tip van Bert-Jan: 

Ruim alles op met z’n allen, dan is het snel 

gebeurd. Bedank de vrijwilligers, verzorg een 

aandenken of een ander klein cadeau. Ver-

geet vooral niet de sponsoren en bijvoor-

beeld de leverancier van de stroom te be-

danken en foto’s van de geslaagde dag op je 

website te zetten en te sturen naar de lokale 

krant en natuurlijk Sportvisserij Nederland. 

 


