
Even voorstellen: Jacqueline Lifmann, vrijwilligerscoördinator 

Vrijwillig en met plezier ga ik het vrijwilligerswerk voor OTV meer 
zichtbaar maken voor alle leden die genieten van tennis, padel en vooral 
ook de sociale contacten op OTV! 

Wie ben je? 
Mijn naam is Jacqueline Lifmann, 57 jaar, getrouwd met Robert, moeder 
van 2 zonen, en enthousiast lid van OTV sinds 2016. Ik heb een lange 
hockey-achtergrond en ben gestart met tennis om revalidaMe redenen. 
Dat bleek een heel fijn revalidaMeproces te worden (met dank aan 
Steven Bannink), want inmiddels speel en train ik met veel plezier op de 
prachMge banen van OTV! De gezelligheid in en rondom het clubhuis, 
waardeer ik enorm. Het is mijn nieuwe sport geworden. Ben dankbaar!  

In mijn hockeyperiode op MHCO (met drukke baan en twee jonge 
spelende kinderen), heb ik ruim 10 jaar in het Jeugdbestuur gezeten en 
gezien hoeveel werk en taken er zijn om een vereniging te besturen zodat iedereen 
met plezier kan sporten. Er komt alMjd veel bij kijken, grote en kleine taken waarvoor vele 
vrijwilligers nodig zijn. Structureel of ad-hoc. Individueel of in teamverband! 

Wat betekent vrijwilligerswerk voor jou? 
De opmerking die ik regelmaMg rond de velden hoorde was “Dat moet de vereniging toch 
(beter) regelen?”. Mijn antwoord was dan alMjd “De vereniging, dat zijn jij en ik”!  
Het kwartje moest wel eerst vallen. Hoe meer kwartjes er vallen, hoe “rijker” de vereniging.  
Mijn tennismaatje Therese Borghuis is onze voorziYer en ik zie hoe bevlogen zij is en hoeveel 
werk zij verricht! Dan is het fijn om een team om je heen te hebben met dezelfde energie en 
dat er mogelijkheden zijn voor bestuursleden om taken te kunnen delegeren aan andere 
leden. Dat betekent dat het vrijwilligerswerk voor OTV meer zichtbaar moet worden en leden 
meer betrokken mogen worden bij de vereniging om het samen en met elkaar te doen. Niet 
alleen omdat het zo hard nodig is maar juist ook omdat het leuk is!  

Voor mij persoonlijk was mijn funcMe in het Jeugdbestuur desMjds de ideale manier om 
mensen te leren kennen. Ik was net verhuisd vanuit Zwitserland naar Oosterbeek. We 
kenden niemand en nu ken ik veel ouders met kinderen die zijn gestart met hockeyen op 
MHCO toen ze 6 jaar waren! Ik heb ze begeleid, getraind, ingedeeld en enthousiast gemaakt 
voor de sport. Heb gezorgd voor vertrouwen en verbinding. Een mooie taak wat mij 
persoonlijk veel hee] opgeleverd in vriendschappen en ervaring (naast mijn gezin en drukke 
baan). Nu gaat mijn aandacht naar OTV.  

Binnenkort dus meer zichtbaarheid voor vrijwilligerswerk op OTV!  Ik weet zeker dat we veel 
talent, enthousiasme en ervaring op OTV in huis hebben!  

Ben jij ook zo’n enthousiast lid van OTV wie samen met andere vrijwilligers leuke dingen wil 
doen om de vereniging nog gezelliger en mooier maken? Beantwoord hier enkele vragen 
over je beschikbaarheid en voorkeuren!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce3DjSySQeUx2Onrcug1Ymjo3xaVKsYbmg37kES9CtKx2ZiA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce3DjSySQeUx2Onrcug1Ymjo3xaVKsYbmg37kES9CtKx2ZiA/viewform

