
Even voorstellen: Gerrit Jan van Schaik, ‘klachten- en complimentenfunc;onaris’ 

Wie ben je? 
Hallo, ik ben Gerrit Jan van Schaik, 
geboren in 1965 en getrouwd met Elma. 
Sinds 16 jaar woon ik, na wat 
omzwervingen, met veel plezier in 
Oosterbeek en ben ook lid van OTV. Vrij 
spelen vind ik leuk, maar wedstrijden 
spelen nog leuker. Zo ben ik aanvoerder 
van zowel een tennis mix team op 
zaterdag als van het padel team op 
zondag. BeroepsmaIg ben ik alIjd acIef 
geweest in HR funcIes bij diverse 
bedrijven. Op dit moment bij 
Vreugdenhil Dairy Foods. 

Wat doet een ‘klachten- en complimentenfunc7onaris’? 
Het bestuur wilde graag iemand binnen de vereniging hebben waar men terecht kan 
met klachten maar ook met complimenten. Op die manier is er alIjd een luisterend 
oor zonder oordeel voor zowel klachten als complimenten. Dit geeO de vereniging 
mogelijkheden om zaken te verbeteren of juist in de spotlights te zePen, omdat er 
meer bekend wordt wat er leeO onder de leden. 
Klachten zal ik niet alIjd zelf kunnen oplossen, maar er wel voor zorgen dat deze in 
behandeling worden genomen door de juiste persoon of personen en ik zal bewaken 
dat er een passende reacIe volgt. Als iemand iets wil melden maar graag wil dat niet 
verder bekend wordt wie er achter de melding zit, zal ik dit respecteren. 

Waarom wil jij deze rol op je nemen? 
Onze sportvereniging is er voor en door leden. Daar wil ik graag iets aan bijdragen. 
Gezien mijn ervaring in mijn werk en vrijwilligerswerk, waarbij het alIjd gaat om 
mensen, denk ik dat deze rol prima bij mij past. Bovendien was een dergelijke rol er 
nog niet en hoop ik een steentje bij te kunnen dragen om OTV net zo leuk en gezellig 
te houden, of wellicht nog iets te verbeteren.  

Hoe kan men contact met jou opnemen? 
Het liefst via de mail naar GerritJanOTV@gmail.com. Mij aanspreken op het park mag 
ook. Het belangrijkste is dat er klachten gemeld worden zodat er ook iets mee kan 
worden gedaan.


