HELPENDE HANDEN
Het is bijna onmogelijk om in de maanden voorafgaand aan de bruiloft
alle dingen zelf te regelen en om tijdens de bruiloft in de gaten te houden
of alles goed verloopt. Om te helpen met alle voorbereidingen én om te
zorgen dat jullie ontspannen kunnen genieten van de hele dag is het
verstandig om een team van helpende handen aan te stellen.
Het team van helpende handen kan bestaan uit:
1. de weddingplanner
2. de ceremoniemeester
3. de getuigen
4. de bruidskinderen
5. de bruidsdames en –jonkers
6. hulp achter de schermen

Together
Everyone
Achieves
More

1. DE WEDDINGPLANNER
De professionele weddingplanner is in veel landen een begrip en wint de laatste jaren ook in
Nederland aan populariteit. Een weddingplanner houdt zich dagelijks bezig met het
organiseren van bruiloften en is een expert op het gebied van alle zaken die geregeld dienen
te worden. Vaak beschikt een weddingplanner over een uitgebreid netwerk van relaties en
kan daardoor behulpzaam zijn bij het vinden locaties, het organiseren van de verschillende
onderdelen van de bruiloft, advies uitbrengen over en het verzorgen van drukwerk, bloemen
en muziek, bewaking van het budget, zorgen voor de financiële afhandeling na de bruiloft en
ga zo maar door. Om alles kort samen te vatten: de professionele weddingplanner kan je
een hoop zorgen uit handen nemen en zal, in samenspraak met jou en je partner, alles in het
werk stellen om de bruiloft tot een onvergetelijke dag te maken.
De goede weddingplanner zal zich aan de hand van één of meerdere gesprekken een beeld
vormen van wat je wensen zijn met betrekking tot de bruiloft. Wees dus niet bang dat je een
standaard pakket aangeboden krijgt, want een goede weddingplanner zal juist zorgen dat de
bruiloft helemaal aangepast is aan de door jou gekozen stijl en de mogelijkheden die het
budget biedt.
Het spreekt voor zich dat het inhuren van een weddingplanner extra kosten met zich mee
brengt. Er zijn weddingplanners die een uurloon in rekening brengen, maar ook
weddingplanners die aan de hand van het beschikbare budget, een voorstel doen voor de
bruiloft, waar hun kosten reeds bij ingecalculeerd zijn.
Hoe pak je het aan
Wanneer je besluit om een professionele weddingplanner in te huren is het verstandig om
informatie in te winnen over de verschillende mogelijkheden. Als je een weddingplanner
gevonden hebt die je ‘op papier’ aan spreekt, is het tijd voor een kennismakingsgesprek.
Zorg dat jij en je partner allebei bij dit gesprek aanwezig zijn, zodat jullie samen een indruk
krijgen van het bedrijf en je contactpersoon. Om te voorkomen dat je achteraf nog vragen
hebt is het verstandig om vooraf een vragenlijstje op te stellen. Neem tijdens het gesprek
rustig de tijd om alle vragen te stellen.
Het belangrijkste aspect bij het vinden van een goede weddingplanner is dat het moet
klikken tussen jou, je partner en de persoon die jullie terzijde zal staan bij alle
voorbereidingen van de bruiloft. Bedenk dat je de organisatie van wat één van de mooiste
dagen van je leven moet gaan worden (gedeeltelijk) uit handen gaat geven aan een
vreemde, en dat deze persoon betrokken zal zijn bij een aantal belangrijke beslissingen en
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misschien zelfs wel emotionele momenten. Stel jezelf daarom na het kennismakingsgesprek
de volgende vragen:
 Maakt deze weddingplanner een vakkundige indruk?
 Voel ik me 100% op mijn gemak bij deze weddingplanner?
 Ben ik er van overtuigd dat deze weddingplanner de bruiloft volledig zal organiseren
naar mijn wensen?
 Past deze weddingplanner binnen het budget?
Als je al deze vragen met een volmondig “Ja” kan beantwoorden, dan heb je de juiste
weddingplanner gevonden en kunnen de voorbereidingen van start gaan.
Je kunt er voor kiezen om de weddingplanner een deel van de voorbereidingen te laten
regelen in samenwerking met de door jullie gevraagde ceremoniemeester. Mocht je niet
beschikken over een goede ceremoniemeester kan de weddingplanner een oplossing bieden
in de vorm van een professionele ceremoniemeester die gedurende de hele dag aanwezig is
om alles in goede banen te leiden.

2. DE CEREMONIEMEESTER
Om te zorgen dat je ontspannen kunt genieten van de hele dag, is het verstandig om een
ceremoniemeester aan te stellen. Iemand die je met raad en daad bijstaat wat betreft de
organisatie en als gastheer of gastvrouw optreedt tijdens de bruiloft.
Ondanks dat het woord ‘ceremoniemeester’ doet vermoeden dat het hier om een man gaat,
hoeft dit niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. Ook vrouwelijke ceremoniemeesters, die
beschikken over de juiste kwaliteiten, kunnen de hen toevertrouwde taken bijzonder goed
vervullen. Naast het aanstellen van één ceremoniemeester kan je er voor kiezen om twee
ceremoniemeesters aan te stellen om de lasten te verdelen en te voorkomen dat één
persoon het tijdens de bruiloft te druk heeft om mee te kunnen genieten. Het spreekt voor dat
een samenwerkingsverband tussen twee ceremoniemeesters vooraf goed besproken dient
te worden met allen betrokkenen en dat er een duidelijke taakverdeling dient te zijn. Waar je
ook voor kiest, het belangrijkste is dat deze persoon of personen zich op hun gemak voelen
bij de voorgestelde ‘werksituatie’ en zich voor 100% in wil(len) zetten voor het slagen van de
grote dag.
Bedenk goed dat een ceremoniemeester het vaak erg druk heeft tijdens de bruiloft en
daardoor op een andere manier van de dag zal kunnen genieten dan een gast.
Een goede ceremoniemeester beschikt over een aantal belangrijke eigenschappen:
 Stressbestendig en diplomatiek. Van het in goede banen leiden van de bruiloft tot het
oplossen van problemen; de ceremoniemeester dient te allen tijde zijn* kalmte te
bewaren.
 Organisatorisch sterk. Van de voorbereidingen voor de bruiloft tot het in een taxi
zetten van de laatste bruiloftsgast die misschien iets te diep in het glaasje heeft
gekeken; de ceremoniemeester zal vanaf dat hij gevraagd is voor zijn taak tot de
bruiloft afgelopen is bezig zijn met organiseren.
 Communicatief vaardig. Van het houden van een speech tot het op diplomatieke
manier duidelijk maken aan de gasten wat er van hen verwacht wordt; de
ceremoniemeester dient alles op gepaste wijze te brengen.
 De ideale gastheer. Van het ontvangen van de gasten tot het in de gaten houden of
iedereen het naar zijn zin heeft; de ceremoniemeester treedt namens het bruidspaar
op als gastheer.
 Betrouwbaar. Van het nemen van beslissingen tijdens de bruiloft tot misschien het
beheren van een deel van het budget; de ceremoniemeester dient je volledige
vertrouwen te hebben en met jou op één lijn te zitten.

2

Hoe pak je het aan
Veel mensen beschouwen het als een eer om gevraagd te worden als ceremoniemeester,
omdat je daarmee aangeeft de relatie met hem zeer op prijs te stellen en de organisatie van
de aan hem toe te durven vertrouwen. Organiseer daarom een bijzondere gelegenheid,
zoals bijvoorbeeld een high-tea of een etentje om het vragen van de ceremoniemeester een
feestelijk tintje te geven.
Zorg dat je goed voorbereid bent op deze bijeenkomst door een overzicht te maken van wat
je van een ceremoniemeester verwacht en wat de bedoeling is. Op deze manier kan de
beoogde ceremoniemeester een weloverwogen beslissing nemen om de hem toebedachte
taak al dan niet op zich te nemen en wordt hij achteraf niet geconfronteerd met onverwachte
taken. Zaken die van belang zijn om te bespreken zijn onder andere:
 de gekozen stijl voor de bruiloft
 de dagplanning zoals die op dat moment bekend is
 wat je wel of juist niet wilt
 wat verwacht je van de ceremoniemeester
 het stappenplan
 taken van de ceremoniemeester
 eventueel het budget
Een handig hulpmiddel bij de presentatie van de bruiloftsplannen naar de beoogde
ceremoniemeester is het bruiloftsdossier, zodat hij een duidelijk beeld krijgt van hoe je graag
wilt dat de bruiloft verloopt, de stijl en van wat er reeds geregeld is. Natuurlijk heb je aan dit
dossier het overzicht van wat je verwacht van de ceremoniemeester toegevoegd. Als leuk
gebaar kan je de ceremoniemeester een mooie agenda aanbieden waarin hij alle afspraken,
belangrijke telefoonnummers en streefdata van het stappenplan kan vastleggen.
Maak duidelijke afspraken over de taakverdeling en communiceer
regelmatig en duidelijk met elkaar over de voorbereidingen van de
bruiloftsorganisatie. Ook met betrekking tot het budget dienen
duidelijke afspraken gemaakt te worden, daar de
ceremoniemeester misschien ook kosten zal maken. En last but not
least: zorg dat de ceremoniemeester op de hoogte is van moeilijke
familiekwesties die eventueel spanningen kunnen veroorzaken voor
of tijdens de bruiloft. Zo kan hij inspringen op kleine conflicten en
deze op gepaste wijze sussen.
Er zijn een aantal zaken die de ceremoniemeester kan regelen
zonder dat het bruidspaar daarvan op de hoogte is. Denk
bijvoorbeeld aan de vrijgezellendag of een verrassing tijdens de
bruiloft.

Uhh…wie bent u?
Laat de
ceremoniemeester
voor de bruiloft
kennis maken met
de leidinggevenden
van de locaties die
tijdens de bruiloft
bezocht worden,
zodat duidelijk is dat
hij tijdens de bruiloft
het aanspreekpunt
is voor vragen.

3. DE GETUIGEN
Het is in Nederland verplicht om officiële getuigen aanwezig te laten zijn bij de voltrekking
van het burgerlijk huwelijk. Je mag hier minimaal 2 en maximaal 4 mensen voor vragen. Om
als getuige op te mogen treden moet je meerderjarig te zijn en over een geldig
legitimatiebewijs beschikken. Ook zal de ambtenaar van de burgerlijke stand enkele
gegevens nodig hebben zoals bijvoorbeeld welke relatie er is tussen het bruidspaar en de
getuige. Tijdens de huwelijksvoltrekking worden de namen van de getuigen en hun relatie tot
het bruidspaar genoemd. Na het ondertekenen van de huwelijksakte door het bruidspaar,
worden de getuigen uitgenodigd om te tekenen. Hiermee is hun wettelijke taak volbracht.
In sommige landen zijn er, naast het ondertekenen van de huwelijksakte op het stadhuis,
nog diverse taken weggelegd voor de getuigen zoals bijvoorbeeld naast het bruidspaar staan
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bij de voltrekking van het kerkelijk huwelijk of het houden van een speech tijdens het diner.
Ook binnen de religieuze of familietradities kunnen er nog taken weggelegd zijn voor de
getuigen. Laat je hierover goed informeren door iemand die op de hoogte is van de tradities
en zorg dat de getuigen weten wat er van hen verwacht wordt.
Hoe pak je het aan
De getuigen zijn aanwezig bij het moment waarop jij en je partner elkaar eeuwige trouw
beloven en zullen samen met jullie de huwelijksakte ondertekenen. Bedenk daarom van
tevoren of je de getuigen ziet als een noodzakelijk, maar tevens leuk onderdeel van de
huwelijksvoltrekking of dat je een diepere betekenis wilt geven aan de taak van de getuigen.
Zo kan je kiezen om mensen te kiezen waarvan je het leuk vindt om hen te vereren met deze
bijzondere taak, óf je kiest voor getuigen die je beschouwt als goede raadgevers, ook na de
bruiloft. Mensen bij wie je terecht kunt met vragen en die je van goed advies kunnen
voorzien bij het nemen van moeilijke beslissingen. Denk daarom goed na over wie je wilt
vragen voor deze taak.
Net als bij het ceremoniemeesterschap vinden veel mensen het een eer om gevraagd te
worden als getuige. Het geeft namelijk aan hoe goed de relatie is tussen jou en die persoon
en hoe zeer je de aanwezigheid van hem of haar waardeert tijdens de bruiloft. Maak daarom
van het vragen van de getuigen een bijzondere gelegenheid door bijvoorbeeld een borrel of
een etentje te organiseren.
Leg duidelijk uit hoe je de taak van getuigen ziet en wat je van hen verwacht, zodat zij een
weloverwogen beslissing kunnen nemen of zij deze taak op zich willen nemen. Grijp de
gelegenheid tevens aan om te vragen of de beoogde getuigen bereid zijn om eventueel te
helpen met de voorbereidingen, of dat één van hen bereid is om bijvoorbeeld op het stadhuis
een speech te houden om de ceremonie een persoonlijk tintje te geven.
De getuigen hoeven niet noodzakelijkerwijs
familieleden of vrienden te zijn. Als je er voor kiest
om zonder genodigden te trouwen op het stadhuis
kan je zelfs vragen of de gemeente (tegen een kleine
vergoeding) voor getuigen wil zorgen. Als je er voor
kiest om de getuigen door de gemeente te laten
verzorgen terwijl je de huwelijksvoltrekking op een
andere plek dan het stadhuis wilt laten plaatsvinden,
overleg dan ruim van tevoren of de getuigen
aanwezig kunnen zijn op de andere locatie. Dat is
namelijk niet altijd mogelijk.

Persoonlijk tintje
Vraag één of meerdere getuigen
om op het stadhuis een korte
speech te houden. Vaak zijn
deze speeches een stuk
persoonlijker dan een woordje
van een ambtenaar die je niet
goed kent.

4. DE BRUIDSKINDEREN
De bruidskinderen zijn vaak de meest vertederende gasten op de bruiloft. Of je nu kiest voor
een klein hummeltje dat het ringkussen op wankele beentjes naar binnen draagt, of voor een
wat groter kind dat behulpzaam kan zijn bij het vasthouden van het bruidsboeket tijdens de
ceremonie, één ding staat vast: bruidskinderen leveren prachtige foto’s op!
Of je kan genieten van bruidskinderen tijdens de bruiloft is aan jou en je partner om te
bepalen. Als je weinig met kinderen hebt: voel je dan absoluut niet verplicht tot het vragen
van de kinderen van een familielid of vrienden omdat je denkt dat dit van je verwacht wordt.
Hou altijd in gedachten dat het jouw grote dag is! Mocht je echter wel vertedert raken bij het
idee van bruidskinderen, misschien wel je eigen zoon of dochter, dan is kunnen
bruidskinderen een schattige gasten zijn.
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Hoe pak je het aan
Bedenk vooraf welke taken je in gedachten hebt voor de bruidskinderen. Je kunt hen
bijvoorbeeld vragen voor:
 het vasthouden van de sluier of de sleep van de trouwjurk
 het strooien van bloemblaadjes
 het binnendragen en aangeven van de ringen
 poseren op de trouwfoto’s
 bij het receptieboek zitten
Er zijn nog een heel aantal taken die je aan kinderen kunt toevertrouwen, afhankelijk van de
leeftijd en de karakter van het kind.
Het kiezen van bruidskinderen is niet iets dat je ‘even’ moet doen. Stel jezelf, voordat je een
beslissing neemt, de volgende vragen:
 Is het kind oud genoeg om aanwezig te zijn op het moment dat hij of zij als bruidskind
op moet treden? Een klein kind dat ’s middags nog moet slapen kan bijvoorbeeld om
een aanpassing in de planning vragen.
 Heb je een goede relatie met het kind? Het kind zal zich namelijk bij je op zijn of haar
gemak moeten voelen.
 Is het kind erg verlegen als er veel onbekenden aanwezig zijn of als de situatie
vreemd is? Als een kind helemaal dicht slaat of zelfs gaat huilen kan dit heel
vervelend zijn voor het kind maar ook een moment dat heel bijzonder had moeten zijn
verstoren.
 Denk je dat het kind het zelf leuk vind om als bruidskind gevraagd te worden? Dit is
het belangrijkste punt ter overweging daar een kind dat zich slecht op zijn of haar
gemak voelt zeker niet zal bijdragen aan een prettige sfeer.
Maak dus een goede afweging en overleg eventueel met de ouders van de kinderen die je
op het oog hebt voordat je een definitieve beslissing neemt.
Overleg, voor je de kinderen vraagt, eerst met de ouders, en bespreek met hen wat je van de
kinderen verwacht en op welk tijdstip van de dag de verschillende activiteiten waar de
bruidskinderen actief een rol in zullen spelen, zodat zij kunnen beslissen of de kinderen
geschikt zijn als bruidsmeisje of –jongen. Tijdens dit overleg is het ook verstandig om te
bespreken wat de bruidskinderen zullen dragen en wie de kosten van deze kleding op zich
zal nemen. Als de ouders het met je eens zijn dat hun kinderen geschikt zijn voor deze taak
is het tijd om de kinderen op de hoogte te brengen. Doe dit samen met de ouders, op een
voor kinderen begrijpelijke manier. Vertel hen dat jullie gaan trouwen en hoe de bruiloft er uit
zal zien. Maak hiervoor eventueel gebruik van foto’s uit het trouwdossier zodat de kinderen
zich een duidelijk beeld kunnen vormen van de dag. Leg uit dat je graag zou willen dat zij
bruidkinderen zijn op de bruiloft en wat ze dan precies moeten doen en laat de kinderen zelf
beslissen of ze het leuk vinden om dit te doen of niet.
Ik verveel me…NIET!:
Informeer bij de ouders welk speelgoed de interesse heeft van de kinderen en geef
hen dit halverwege de bruiloft als bedankje cadeau. De kinderen kunnen zich, op de
momenten die niet interessant voor hen zijn, uitstekend vermaken met hun nieuwe
speelgoed.
Als de kinderen enthousiast zijn over het idee dat zij bruidskinderen mogen zijn, zijn er een
aantal dingen die je voor de bruiloft kunt regelen om te zorgen dat alles goed verloopt tijdens
de bruiloft:
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 Plan een paar dagen voor de bruiloft een oefenmoment in met de kinderen zodat ze
alles wat er van hen verwacht wordt al een keer gedaan hebben voor het grote
moment.
 Vraag de ouders of de ceremoniemeester om speelgoed of kleurboeken voor de
kleine kinderen mee te nemen om te voorkomen dat zij zich gaan vervelen.
 Vraag één van de ouders om mee te gaan met het maken van de fotoreportage om
de kinderen bezig te houden.
 Schaf voor alle kinderen een leuk schort aan om te dragen tijdens het eten om te
voorkomen dat er vlekken komen op hun feestkleding. Ook een achterstevoren
gedragen overhemd kan goed dienst doen als vlekkenvanger.
 Overleg met de ouders wat de beste oplossing is als de kinderen moe worden of zich
gaan vervelend. Zij kennen de kinderen het beste en kunnen dit soort situaties het
makkelijkst oplossen.
Houd in gedachten dat kinderen, afhankelijk van
hun leeftijd, weinig op hebben met ‘hoe het
hoort’, waardoor ze op de momenten dat zij
verwacht worden om iets te doen misschien net
het tegenovergestelde zullen doen. Zie hier de
humor van in en bedenk dat juist dit soort
onverwachte acties van kinderen een grappig of
ontroerend moment op kunnen leveren.

Grand entrance
Maak een groots entree op het
gemeentehuis of in de kerk door een
bruidskind naar binnen te laten lopen
met een bord: “Hier komt de bruid”
gevolgd door een kind met een bord
“Wat is ze mooi, hè…”. Succes
verzekerd!

5. DE BRUIDSDAMES EN -JONKER
Ondanks dat het in Nederland niet echt gebruikelijk is, kan het vragen van een aantal (jong-)
volwassenen als bruidsdames en –jonkers een leuk idee zijn voor de bruiloft. Denk alleen al
aan de prachtige foto’s die het oplevert om het stadhuis of de kerk binnen te komen met een
prachtig uitgedost gevolg. Maar ook uit praktisch oogpunt is het aanstellen van bruidsdames
en –jonkers iets om te overwegen. Op momenten dat bruidskinderen vaak te klein zijn om
echt behulpzaam te kunnen zijn kunnen de bruidsdames en –jonkers een helpende hand
bieden. Denk bijvoorbeeld aan:
 helpen aankleden van het bruidspaar
 het overnemen van het bruidsboeket
 helpen bij het in- en uitstappen
 het, indien nodig, over nemen van taken van bruidskinderen
 opletten of het bruidspaar alles heeft wat ze nodig hebben
 in ontvangst nemen van cadeaus tijdens de bruiloft en deze voorzien van de naam
van de gever
 het versieren van de auto waarmee het bruidspaar de bruiloft verlaat
Dit is slechts een kleine greep uit de taken die ze op zich kunnen nemen. Natuurlijk kan je
hen ook vragen om te helpen met alle voorbereidingen of om ook als getuigen op te treden.
Hoe pak je het aan
Over het algemeen zijn bruidsdames en –jonkers ongetrouwde familieleden van het
bruidspaar, maar aangezien de bruiloft jouw dag is, kan je voor deze taak vragen wie je wilt,
zelfs getrouwde vrienden of familieleden. Zolang de gevraagde personen zich prettig voelen
bij hun taak, is alles mogelijk.
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Stel jezelf, bij het zoeken naar geschikte kandidaten, de volgende vragen:
 Is de relatie met deze persoon goed? Omdat deze personen betrokken kunnen zijn
bij emotionele of intieme momenten van de bruiloft is een goede relatie van belang.
 Past deze persoon bij de gekozen bruiloftsstijl? Zo misstaat een kauwgomkauwende
bruidsdame volledig op een etiquettebruiloft terwijl een ‘stijve hark’ als bruidsjonker
op een themabruiloft wel eens erg uit de toon kan vallen.
 Is de persoon attent en oplettend? Om je goed terzijde te kunnen staan tijdens de
bruiloft is het belangrijk dat de bruidsdame of –jonker volledig gericht is op het
bruidspaar en ook heeft voor wat je nodig hebt.
Wanneer je alle vragen met ‘Ja’ kunt beantwoorden is
het tijd om de personen die je op het oog hebt te
vragen tijdens een gezellig samenzijn, zoals een
barbecue of een gourmetavond. Ook deze taak zullen
veel mensen als een bijzondere eer ervaren. Maak,
voordat je iedereen uitnodigt een overzicht van jouw
verwachtingen van de bruidsdames en –jonkers, zodat
je zeker weet dat je niets vergeet. Vraag eventueel
aan de ceremoniemeester om bij de bespreking
aanwezig te zijn om extra uitleg te geven. Leg op
enthousiaste manier uit wat precies de bedoeling is,
zodat de personen in kwestie een weloverwogen
beslissing kunnen nemen of ze de hen toebedachte
taken ook daadwerkelijk uit willen voeren.

Twee, vier, zes, acht…
Als je wilt kan je, in plaats van
één bruidsdame en één
bruidsjonker, meerdere
personen voor deze taak
vragen. Zorg in dit geval wel
dat het aantal bruidsdames
overeen komt met het aantal
bruidsjonkers omdat dit
mooier staat op de foto’s en
ook makkelijker is met de
tafelindeling tijdens het eten.

6. ACHTER DE SCHERMEN
Gedurende de bruiloft zullen er veel mensen bezig zijn om de dag tot een onvergetelijke
ervaring te maken. Naast alle helpende handen die de hele dag overal bij aanwezig zijn, kan
het verstandig zijn om één of twee mensen te vragen om gedurende de grote dag achter de
schermen werkzaam te zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ’s ochtends de corsages en
het bruidsboeket ophaalt en die na vertrek van de bruid en haar gevolg het huis weer netjes
opruimt. Er is namelijk niets zo vervelend als thuiskomen in een rommelig huis na een
onvergetelijke dag. Voor deze taak kan je iemand vragen die niet de hele dag uitgenodigd
wordt voor de bruiloft, zoals een buurvrouw of de werkster die al jaren bij je ouders het
huishouden verzorgt. Afhankelijk van de relatie die je hebt met deze persoon kan je
eventueel een vergoeding aanbieden voor alle uitgevoerde werkzaamheden.
Wat te doen
Maak een duidelijk overzicht van wat je verwacht van degene die achter de schermen zal
helpen tijdens de bruiloft zodat er geen onverwachte verrassingen zijn. Wanneer je iemand
voor de genoemde taak op het oog hebt bespreek je je wensen en een eventuele vergoeding
zodat de persoon in kwestie een weloverwogen beslissing kan nemen over de hem
toebedachte werkzaamheden. Zet alle afspraken duidelijk op papier zodat er achteraf geen
teleurstellingen zullen zijn:
 de trouwdatum
 tijdstip dat de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden
 de werkzaamheden
 een eventuele vergoeding en wanneer wordt deze voldaan
Het klinkt misschien enigszins kil om dit op papier te zetten, maar het is verstandig om je aan
te wennen om alles op papier te zetten, zeker wanneer er sprake is van een vergoeding voor
geleverde diensten.
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The right man for the right job
Het vinden van de juiste personen voor alle taken kan je voor moeilijke keuzes stellen.
Bijvoorbeeld wanneer je getuige geweest bent bij het huwelijk van een goede vriend of
vriendin en je je daardoor misschien verplicht om hem of haar weer als jouw getuige te
vragen. Bedenk echter dat dit jouw bruiloft betreft die jij op jouw manier in mag vullen.
Maak daarom bij iedere beslissing die je neemt over de taakverdeling duidelijk onderscheid
tussen een emotionele en een rationele keuze en stel jezelf de volgende vragen:
1. Wie wil ik gevoelsmatig het liefst vragen voor deze functie?
2. Wie heeft de beste kwaliteiten om deze functie te vervullen?
3. Ben ik er van overtuigd dat deze persoon de functie zal vervullen op de manier die ik
het prettigst vindt?
Probeer een goede compromis te sluiten tussen de gevoelsmatig beste keuze en de
rationele keuze welke persoon de beste kwaliteiten heeft om een bepaalde functie te
vervullen en stel zo een team van helpende handen samen die zich voor 100% in zullen
zetten voor de bruiloft. De mensen die van je houden zullen jouw keuzes respecteren en er
gezamenlijk naar streven om de bruiloft voor jou tot een onvergetelijke dag te maken.
Bedanken voor alle hulp
Als blijk van waardering voor alle inzet van vrienden en familieleden die behulpzaam zijn
geweest bij het organiseren van de bruiloft en op de grote dag zelf, is een persoonlijk
bedankje waar zorg en aandacht aan besteed is zeker op z’n plaats.
De manier waarop je iedereen bedankt kan afhankelijk zijn van culturele achtergrond of van
de stijl waarin de bruiloft gevierd wordt.
De Molukse traditie kent bijvoorbeeld de bedanktafel: een maaltijd die de dag na de bruiloft
door het bruidspaar en hun familie geserveerd wordt aan de mensen die tijdens de bruiloft
geholpen hebben met bedienen.
Bij een etiquettebruiloft is het weer gebruikelijk alle door het bruidspaar gevraagde helpers
een verzilverd voorwerp aan te bieden, zoals een briefopener of manchetknopen. Wat je ook
doet om iedereen voor alle hulp en inzet te bedanken; een blijk van waardering zal zeker op
prijs gesteld worden.
De manier waarop je je dank voor alle hulp uit kan, afhankelijk van je tijd en het beschikbare
budget, op verschillende manieren, bijvoorbeeld:
 Een persoonlijk en blijvend cadeau dat past bij degen die het ontvangt, zoals een
gegraveerde armband of vulpen.
 Een verrassingspakket waarbij je onderscheid maakt tussen of de ontvanger een
man of een vrouw is. Voor de mannen kan je bijvoorbeeld een cadeaubon en een fles
drank inpakken en voor de vrouwen een verwenpakket met maskertjes, een
scrubhandschoen en geurkaarsen.
 Een activiteitenbon waarbij de ontvanger kan kiezen uit verschillende leuke uitjes.
 Een uitnodiging voor een etentje of een barbecue bij jullie thuis waar je de trouwfoto’s
en –video kunt laten zien en gezellig na kan praten.
 Doe de avond voor de bruiloft persoonlijke bedankkaarten of – brieven op de post
zodat deze bij alle helpers op de mat liggen als zij na de bruiloft thuis komen.
Dit is slechts een kleine greep uit de mogelijkheden. Voor welke vorm je ook kiest: voorzie
ieder bedankje van een persoonlijke kaart waarmee je de ontvanger specifiek bedankt voor
wat hij of zij gedaan heeft. Reken maar dat dit gebaar door iedereen gewaardeerd zal
worden!
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