Waarom zou je?

Doordat ik regelmatig wordt gevraagd om lezingen te verzorgen bij vogelverenigingen, IVN en
vogelwerkgroepen, zie ik natuurlijk ook veel verenigingsleed. Anders kan ik het niet noemen. Er is
nagenoeg overal een schreeuwend tekort aan actieve ondersteuning, vooral aan bestuursleden, aan
kopij voor het clubblad en inzenders voor de vogelshows.
En natuurlijk kost dit alles tijd, energie en brengt het soms wat risico (exposure) met zich mee. Maar
wat dan? Er is een groeiend aantal passieve leden, wat niet alleen aan de vergrijzing is toe te
schrijven. Zeventig is toch het nieuwe vijftig? De meeste leden laten zich alles erg gemakkelijk
aanleunen.
Een club kan niet draaien zonder een bestuur wat zich voor de leden en de club inzet. Maar het is o
zo moeilijk om aan bestuursleden te komen. Laat verlet dat er gekozen kan worden op capabele
bestuursleden. Als er zich al iemand aandient zijn we blij, zonder dat we kunnen letten op
capabiliteit. Meer en meer verenigingen worden opgeheven doordat er eenvoudigweg geen invulling
aan het bestuur kan worden gegeven. En toonaangevende verenigingen (SEC, Club voor vruchten- en
insecteneters) draaien (nog) wel door, maar op halve kracht. Waarom zou je?
Wordt er een lezing georganiseerd, maar is er ook voetballen op TV, of het regent, of het is juist
prachtig weer? Dan is de keuze gauw gemaakt, zonder zich af te vragen wat de impact is voor de
organisator (bestuur), presentator, en de leden die wél de moeite namen om te komen. Nog los van
de kosten die gemaakt zijn. Waarom zou je?
Door een lezing heen praten, in slaap vallen, klagen over (te zacht) geluid, maar niet dichterbij willen
komen (waar altijd plaats over is). Belang van het tijdige broodje bal en de frikandel wordt hoog
ingeschat en heeft prioriteit. Gebruik van smartphone tijdens lezing. Mobieltjes die afgaan. Dat alles
heeft te maken met respect. Waarom zou je?
Het clubblad wordt graag ingezien, maar om een verslag te schrijven van de fok met je vogels is
meestal te veel gevraagd. En dat zijn vaak dezelfde leden die wél opmerkingen plaatsen tijdens een
vergadering als het bestuur vraagt of er op- en of aanmerkingen zijn op de notulen! Een stukje lezen
zonder dat een ander zich de moeite heeft genomen om dat te schijven gaat niet! Waarom zou je?
Natuurlijk is het leuk om naar een vogelshow te gaan kijken, zeker als er niet alleen een wedstrijd,
maar ook een show te zien is. De shows/aankleding van BEC, OET, Urk, SEC en BEO zijn prachtige
voorbeelden én toonaangevend in Nederland en België. Het opzetten/aankleden van een show vergt
veel voorbereiding en werk, maar geeft ook veel voldoening. Toch komt dit altijd weer neer op de
schouders van een klein aantal hoog gemotiveerde mensen. Zonder die inzet geen show! Waarom
zou je?
Ik heb geen tijd! Nee, u stelt een andere prioriteit! Wel Netflix, Twitter, Facebook, Instagram,
Snapchat en wat er al niet meer is. Dat kan en mag natuurlijk allemaal en er is niemand die u daarop
zal aanspreken, maar tijd is er wel. Het schrijven van een verhaal of verslag geeft echt een veel
grotere voldoening dan het kijken naar de zoveelste serie van “House of cards” Maar waarom zou je!
Ik kan niet schrijven! Wat? Heeft u geen Lager Onderwijs gehad? Of durft u niet? Zolang uw schrijfsel
geen pijn aan de ogen doet, zal een redactie best bereid zijn om ow verhaal te redigeren, of zijn er
zelfs leden die uw gesproken woord willen optekenen om zo een verhaal te maken. Het kost u
minimale moeite! Waarom zou je?

Dat kan ik niet! Zo hoor je wel tijdens het opbouwen en inrichten van de showvitrines. Maar wie zegt
dat? Bijna alle vogelliefhebbers zijn ook natuurliefhebbers, die heel goed weten hoe een bepaalde
biotoop van een vogel eruit ziet. De benodigde materialen worden meestal aangeleverd en hulp is er
altijd! Maar ja, waarom zou je?
Dat risico wil ik niet lopen! Ja, als je vogels inbrengt voor TT of show, zit daar inderdaad een risico aan
vast. Maar is niet iedere stap in het leven verbonden met risico`s? En risico’s kun je indammen,
verkleinen, door zo goed mogelijk voor je vogels te zorgen én gezonde vogels in te brengen. Vogels
waaraan aandacht is besteed en niet overmatig schuw zijn. Natuurlijk kan de organisatie hierin ook
veel betekenen. Vogels in het licht en mensen in het donker (als dat mogelijk is), ruimere gangpaden,
door afbakening op de grond de afstand tussen vogel en bezoeker vergroten. En ja, als niemand enig
risico wil lopen is er ook geen TT/show. Waarom zou je?
Waarom zou je? Nou, omdat we morgen ook nog een bloeiende vereniging willen hebben! Omdat er
(gelukkig) veel mensen zijn die wél interesse en respect voor anderen op kunnen brengen. Omdat we
de harten van mensen en speciaal kinderen kunnen raken als ze zien wat voor zorg en liefde er aan
onze vogels wordt besteed.
Waarom zou je? Omdat je medemens bent, begripvol, liefdevol, respectvol en je begrijpt dat het
verenigingsleven alleen kan bestaan als er ook door jou een bijdrage wordt geleverd. Omdat je niet
egoïstisch, egocentrisch, gemakzuchtig, respectloos en ongeïnteresseerd bent én wilt zijn! Daarom
zou je!
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