Even over jullie bijdrage, vrienden,
In de afgelopen jaren wordt tijdens de Oud Argo ALV’s telkenmale luidruchtig aandacht gegeven aan
de hoogte van de vrijwillige geldelijke bijdrage aan onze Oudledenverenigingskas. In 2015 is
gemiddeld zo rond 29 euro met een spreiding tussen 5 euro en 200 euro overgemaakt.
De hoogte van de bijdrage is uiteraard een persoonlijke afweging, zoals alles altijd een persoonlijke
afweging is, maar niets mis met een klein beetje inspiratie om de eigen gedachten te scherpen. Denk
dus eens aan:
– the Giving Pledge, een initiatief van mijn goede vriend Warren. Dit komt er op neer dat je gewoon
het grootste gedeelte van je vermogen genereus en lachend weggeeft aan, zeg eens Oud-Argo. Er
zijn vele voordelen, je voelt jezelf echt eens lekker en je zadelt je kinderen of wie dan ook niet op
met de last van een groot vermogen en een indolent bestaan.
– de inkomens-afhankelijke bijdrage, populair in Nederland, de sterkste schouders, blabla. Dit komt
er op neer dat met jouw successen de massa wordt getrakteerd. Er is geen keuze over de hoogte van
je bijdrage. Het hele feest gaat op de omslag naar rato van de inkomens. Bij Oud-Argo kan dat
natuurlijk ook, beter en veel vrijwilliger. Denk eens aan ten minste 0,1% van je bruto inkomen.
– de blik-afhankelijke bijdrage, als je op Argo succesvol bent geweest, ben je dat natuurlijk ook na je
actieve roeitijd. Dat is logisch. Dan geldt de vuistregel: 1 getrokken blik is 10 euro jaarlijks, lineair.
Dat is natuurlijk voor wedstrijdroeiers eenvoudig (1 blik is 10 euro, 2 blikken is 20 euro, 3 blikken is
30 euro, 4 blikken is 40 euro, bel mij maar als je er niet uitkomt), maar voor de regio’s, toer- en
bestuursleden (met over het algemeen 0 tot 1 blik) geldt dan i.p.v. het aantal blikken, het aantal
jaren lid van Argo: bijvoorbeeld 5 jaar lid is 50 euro.
Wat is de volgende stap?
De financiële data van de afgelopen jaren zijn systematisch en op persoonsniveau door Oud-Argo
verzameld. We hebben het hier dus over big data! Deze worden gecombineerd met enkele
strategische persoons¬kenmerken. Via een zeer, zeer listig algoritme, kan onze app door het
beantwoorden van een paar laagdrempelige vragen, anoniem een persoonlijk advies voor de meest
passende bijdrage geven. In de app wordt je vervolgens direct doorgelinkt naar je eigen digitale
betaalomgeving.
De vereniging kan periodiek een leuk nieuwsbericht posten en je tegelijkertijd attenderen op de
mogelijkheid om inspirerend te geven. Bepalende vragen voor Oud Argonauten zijn dan bijvoorbeeld:
•
Moet je nog werken voor geld?: nee, natuurlijk niet / nee, dat is ordinair / nee, voor
zelfontplooiing
•
Geef je leven een cijfer (6 .. 10):
•
Welk woord is het meest op jou van toepassing?: salary man / baas / tycoon / Oud Argonaut
•
Hoeveel blikken heb je?:
•
Hoeveel (ere)titels heb je?:
•
Heb je nog veel roeivrienden?: alleen maar / heel erg veel / ik heb geen andere vrienden
En de app laat dan de gemiddelde bijdrage van Oud Argonauten in jouw peergroep zien: x.xxx euro
gegeven in de laatste 12 maanden door jouw roeivrienden in vergelijkbare omstandigheden.
Overigens is het rijke Nederlandse verenigingsleven een leuke startmarkt voor de Average People’s
Giving Pledge-app. Het gerucht gaat dat, overigens geheel terzijde, er een groeiende belangstelling
van investeerders uit Silicon Valley is. Okee, nog een voorbeeld, oud-korfballers:
•
Ben jij nog altijd enthousiast over gemengd douchen?: ja / nee
•
Geef je leven een cijfer (0..5):
•
Welk woord is het meest op jou van toepassing?: mensenmens / Jan Smit / zondag
•
Denk je nog vaak aan scoren?: nee / ja
•
Denk je dat je zelf best wel gezellige vrienden kent?: ja / nee

Kort en goed vraag ik je om eens te reflecteren op je eigen geweldige bestaan en op je bijdrage aan
Oud Argo. Oud Argo doet er overigens buitensporig nuttige zaken mee voor Argo. Tot voor kort
vooral in de sfeer van facilitaire dingetjes zoals zonnepanelen en een vloer ergens in de botenloods
maar binnenkort worden er ook lange, harde halen voor de roeisporters mogelijk gemaakt. Over het
Masterplan Winnaars, Morgen, een volgende keer.
Hans Cox (nee, 8, Oud Argonaut, 9, 3, geen andere vrienden)

