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A. Inleiding 
Op woensdag 11 mei 2022 organiseerde het UPDB-bestuur een thema-avond over de toekomst van 
de UPDB. Naar aanleiding hiervan heeft zij de Werkgroep Voorbestaan Dammen Utrecht (WVDU) in 
het leven geroepen, met als opdracht een plan te bedenken om het dammen in onze provincie voort 
te laten bestaan. De UPDB-leden Koos van Amerongen, Laura Timmerman en Jaap Langerak zijn 
bereid gevonden om lid van deze werkgroep te worden. Voor de werkgroep zijn geen kaders gesteld; 
het UPDB-bestuur verzocht de werkgroep nadrukkelijk met originele ideeën te komen. Verder gaf het 
UPDB-bestuur de werkgroep mee dat de bij de UPDB aangesloten damverenigingen bereid zijn een 
actieve bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het dammen in de provincie, en dat er (enige) 
financiële middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering.  
 
In juli 2022 heeft de werkgroep een brainstormsessie gehouden, waarvan een verslag is gemaakt (zie 
bijlage “Verslag van de Werkgroep Voortbestaan Dammen Utrecht”) en toegestuurd aan het UPDB-
bestuur. Op vrijdag 2 september heeft de Werkgroep de “Ideeën” en de reacties hierop besproken 
met de voorzitter van de UPDB. Duidelijk werd dat de situatie in onze provincie ernstig is en dat 
bundeling van krachten nu noodzakelijk is, willen de clubs blijven voortbestaan: het is nu of nooit! 
We moeten de kennis en de menskracht die er binnen de clubs is, bundelen om een 
gemeenschappelijk kader te vormen voor de toekomstige organisatiestructuur. De ideeën werden als 
waardevol gezien en om ze concreet uit te werken, is aan de werkgroep gevraagd om een 
projectplan te schrijven, waarin de ideeën 1 tot en met 9 (betreft de jeugd) zijn opgenomen. Het 
bestuur gaat aan de slag met de ideeën 10 tot en met 15 (betreft de volwassenen).  Het bestuur wil 
na een te houden enquête aan de slag gaan met de ideeën 10 tot en met 15. 
  
Voor u ligt het concept projectplan, dat ter goedkeuring en eventueel aanvullende inbreng wordt 
voorgelegd aan het voorzittersoverleg van de UPDB op 2 november 2022. Indien deze goedkeuring 
verleend wordt, stelt het UPDB-bestuur een projectteam samen. Het project start direct na 
samenstelling van het projectteam en loopt tot november 2024. In deze periode worden er twee 
provinciale schooldamtoernooien voor basisscholen georganiseerd: in het najaar van 2023 en 2024. 
Deze provinciale schooldamtoernooien worden centraal geregeld en dienen op termijn ter 
vervanging van de huidige lokale schooldamtoernooien. 
 

B. Doel 
Het hoofddoel van dit project is het werven en opleiden van jeugdleden binnen de UPDB ten 
behoeve van het voortbestaan van het dammen in provincie Utrecht. Het project ambieert dat er 
jaarlijks minimaal 300 kinderen meedoen aan het provinciale schooldamtoernooi voor basisscholen. 
We beogen hiermee dat er jaarlijks minstens 50 nieuwe jeugdleden instromen bij de UPDB.  
 
Het werven en opleiden van jeugdleden wordt bereikt door een centrale en uniforme aanpak vanuit 
de UPDB, met medewerking van alle verenigingen. Voor de continuïteit stellen we als doel om het 
jaarlijks terugkerende provinciale schooldamtoernooi en de opvolging daarvan te verankeren binnen 
de UPDB middels een jeugdcommissie en draaiboek. 

C. Budget 
De kosten voor het budget worden grofweg begroot op 2500 euro per jaar. Het UPDB-bestuur is er 
verantwoordelijk voor dat deze financiële middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering. Bij start van het 
project wordt de begroting in detail uitgewerkt. Een overzicht van de belangrijkste voorziene inkomsten 
en uitgaven is te vinden onder punt I.  
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D. Risico 
De belangrijkste risico’s voor dit project zijn:  

- Onvoldoende vrijwilligers voor zowel het projectteam als voor de organisatie van het 
provinciale schooldamtoernooi. Er is alleen kans van slagen met een serieus projectteam dat 
zich (langdurig) inzet om de gestelde doelen te behalen. 

- Onvoldoende draagvlak bij de verenigingen. Alle verenigingen moeten bereid zijn om hun 
lokale activiteiten en connecties met scholen te centraliseren. 

- Onvoldoende kader voor het opvangen van nieuwe jeugdleden bij de verenigingen. Alle 
verenigingen dienen zich er bewust van te zijn dat er nieuwe jeugdleden gaan komen, en 
dienen een jeugdleider aan te stellen die zitting neemt in de UPDB-jeugdcommissie. 

- Onvoldoende budget. 

E. Verantwoording  
Het projectteam legt verantwoording af aan het UPDB-bestuur door hen te informeren over project 
agenda’s, notulen en planningen via de projectleider. Het UPDB-bestuur woont 
projectbijeenkomsten bij, gevraagd of ongevraagd.  

F. Beschrijving  
Het project bestaat voornamelijk uit het organiseren van een jaarlijks provinciaal schooldamtoernooi 
voor alle basisscholen in de UPDB-regio en bestaat uit 3 hoofdonderdelen: voortraject, uitvoering 
(toernooidag) en opvolging. Voor de realisatie van het project wordt een projectteam gevormd. 
Waar mogelijk en zinvol wordt gebruik gemaakt van bestaande expertise bij verenigingen, provinciale 
bonden en KNDB. Het projectteam stelt een draaiboek op, waarvoor dit projectplan als basis kan 
dienen. Het draaiboek wordt jaarlijks bijgewerkt.  

F.1. Voortraject 

F1.1. Jeugdcommissie 

Iedere UPDB-vereniging stelt een jeugdleider aan, die in het bezit is van een VOG. De taken van de 
jeugdleiders bestaan voornamelijk uit (het regelen van de) opvang en begeleiding tijdens de 
clubavonden en assistentie rondom de toernooidag. Van belang is om de jeugdleiders van de 
verenigingen erop te wijzen dat ze zelf geen training gaan geven. Jeugdtrainingen worden centraal 
geregeld. De jeugdleiders van alle verenigingen en de UPDB-jeugdleider vormen samen de UPDB-
jeugdcommissie, die wordt voorgezeten door de UPDB-jeugdleider 

F.1.2. Samenstellen promotiemateriaal  
De UPDB-jeugdleider coördineert het ontwerpen en samenstellen van promotiemateriaal, 
waaronder starterspakketten voor scholen. 

F.1.3. Jeugdpagina op UPDB-website 
Op de jeugdpagina van de UPDB-website dient alle informatie voor en over de jeugd te vinden te zijn, 
zoals:  

- Basisspelregels (DamZ) 
- Promotiemateriaal 
- Startpakket voor scholen 
- Nieuwsbulletin 
- Contactgegevens UPDB en verenigingen  
- Agenda per seizoen 
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- FAQ 
Daarnaast vind je hier specifieke informatie over het jaarlijks terugkerende schooldamtoernooi, zoals 
een programma en inschrijfformulier (incl. privacyverklaring).  

F.1.4. Contact scholen 
- Om alle basisscholen in de UPDB-regio te benaderen moeten contactgegevens per school 

worden vastgelegd. De email groep wordt, met in acht neming van de privacyregels, beheerd 
door de UPDB-jeugdleider. 

- Scholen moeten actief benaderd worden door de UPDB-jeugdleider, eventueel met behulp 
van het netwerk van lokale jeugdleiders en trainers. Biedt scholen het startpakket aan.     

F.1.5. Opstellen draaiboek 
Het draaiboek voor het jaarlijkse schooldamtoernooi wordt opgesteld door het projectteam. 

F.1.6. Plan opvolging 
- De UPDB-jeugdleider stelt in samenspraak met het UPDB-bestuur een seizoenrooster op voor 

na de toernooi dag en publiceert deze uiterlijk half augustus op de UPDB-site.  
Dat betekent dat de huidige UPDB-senioren opzet daarin ook meegenomen/geïntegreerd 
dient te worden te beginnen bij het seizoen 2023-2024. 

- De UPDB-jeugdleider maakt een plan voorafgaand aan de toernooi dag hoe kinderen/scholen 
te benaderen na de toernooi dag.   

F.2. Uitvoering 
De UPDB-jeugdleider leidt het schooldamtoernooi a.d.h.v. het draaiboek. Assistentie wordt verleend 
door de jeugdleiders van de verenigingen en waar nodig door meerdere vrijwilligers van de 
verenigingen.  

F.3. Opvolging 
Na afloop van de toernooi dag wordt het bij punt F.1.6. opgestelde opvolgplan, over hoe 
kinderen/scholen te benaderen na de toernooi dag, uitgevoerd. 
 
De onderdelen die uit zouden moeten maken van het seizoenrooster zijn:   

- Centraal geregelde training door de UPDB 
- Clubactiviteit: deze zal voornamelijk bestaan uit het opvangen van jeugd. Op de club hoeft 

geen training gegeven te worden. De jeugd moet wel geholpen worden met huiswerk van de 
centraal geregelde trainingen en ook moeten zij de gelegenheid hebben om oefenpartijtjes 
te spelen tegen elkaar, maar ook tegen de senioren (met bijpassend speeltempo).  

- Centraal geregelde UPDB-jeugdcompetitie. De gespeelde partijen kunnen geanalyseerd 
worden op de clubavonden.  

Daarnaast kun je buiten het rooster om nog een “digitale thuis competitie” aanbieden voor de 
jeugdige liefhebbers. 

F.4. Verankering 
De verankering van het project vindt plaats door het draaiboek van het jaarlijks te organiseren 
toernooi. Het jaarlijks organiseren en opvolgen van het toernooi wordt opgenomen in het 
takenpakket van de UPDB-jeugdleider. Het draaiboek is daarbij leidend. 

F.5. Evaluatie en afsluiting 
Vindt plaats tijdens een afsluitende bijeenkomst met het projectteam en UPDB-bestuur. 
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G. Team  
Het UPDB-bestuur stelt het projectteam samen. Om de takenpaketten niet te groot te maken zou het 
projectteam kunnen bestaan uit onderstaande 5 functies. Deze functies hoeven niet noodzakelijk 
ingevuld te worden door allemaal dammers en/of vrijwilligers. Het UPDB-bestuur zou vacatures 
kunnen uitzetten bij de vrijwilligerscentrale van de provincie Utrecht (onder de kop reddingsplan 
oudhollands bordspel). Voor de vrijwilligers die zitting nemen in het projectteam geldt dat 
vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Voor alle leden van het projectteam geldt dat zij dienen te 
beschikken over goede communicatieve vaardigheden en goed kunnen samenwerken.  

G.1. Projectleider 
- Is het primaire aanspreekpunt van het project. 
- Organiseert en leidt de projectbijeenkomsten. 
- Stuurt en bewaakt de voortgang. 
- Houdt de planning bij. 
- Bewaakt het budget. 
- Legt verantwoording af aan het UPDB-bestuur over de voortgang.  

G.2. Schrijver 
- Notuleert projectbijeenkomsten. 
- Is de auteur van het draaiboek. 
- Stelt persberichten op en verzorgt de verslaglegging van de toernooidag. 

G.3. Jeugdleider UPDB 
- Heeft zitting in het UPDB-bestuur. 
- Richt de UPDB-jeugdcommissie op en zit deze voor.  
- Coördineert het ontwerpen en samenstellen van promotiemateriaal. 
- Beheert de contactgegevens van scholen. Nodigt scholen uit voor de toernooidag en 

onderhoudt contact met de scholen. 
- Maakt samen met de wedstrijdleider UPDB het seizoenrooster. 
- Organiseert samen met de jeugdleiders van de verenigingen de toernooidag en opvolging. 
- Organiseert de centraal geregelde UPDB-trainingen. 

G.4. Ontwikkelaar website 
Is verantwoordelijk voor de vernieuwing van de jeugdsectie van de UPDB-website.  
De webbeheerder zorgt dat de informatie op de website up to date is. 

G.5. Algemeen adjunct 
Assisteert waar nodig en neemt waar voor de andere teamleden indien nodig. 

G.6. Voorgestelde samenstelling 
Alle functies dienen ingevuld te zijn bij aanvang van het project.  

- Projectleider: Jaap Langerak 
- Schrijver: Paul de Heus 
- Jeugdleider UPDB: (vacant) 
- Ontwikkelaar website: Koos van Amerongen 
- Algemeen adjunct: Laura Timmerman  
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H. Planning  
Voor nu is gekozen om een indicatieve planning in hoofdzaken te maken. 

 

I. Overzicht type kosten  
Inkomsten Uitgaven 

Bijdrage scholen / inschrijfgeld schooldamtoernooi Nieuw wervingsmateriaal  

Contributie nieuwe jeugdleden  
(middels hogere UPDB-afdracht voor jeugdleden)  

Zaalhuur  

KNDB? (eenmalige bijdrage) Trainers 

Sponsors? Betaalde kracht?  
Subsidie gemeentes? Vrijwilligersvergoedingen? 
 Gastsprekers workshops?  

 

Activiteit Wie

Start 

(week)

Eind

(week)

1. Inleidend 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 … 22 23 24 … 34 35 36 … 43 44 45 … 49 … … 22 23 24 … 34 35 36 … 43 44 45 46 47 48 49 …

Overeenstemming projectplan tijdens

voorzittersvergadering: 2 november 2022 UPDB/clubs 44 44

Samenstellen projectteam UPDB 45 48

Kick-off meeting project. Opdracht team. 

Vaststellen datum toernooi 2023.

UPDB / 

projectteam 49 49

2. Hoofd (per seizoen)

Reserveren toernooi ruimte UPDB 50 50

Voortraject Projectteam 49 44

1e uitnodiging Projectteam 23 23

2e uitnodiging Projectteam 35 35

Toernooi dag Projectteam 45 45

Start nieuwe seizoen UPDB/clubs 35 35

Schrijven en onderhouden draaiboek Schrijver 49 25

3. Afsluitend

Evaluatie, overdracht en afsluiting

UPDB/

projectteam 26 26

2022 2023 2024


