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 Enquête bezoeken 
 

181 83 15 84 45,9 % 
Totaal   bezoeken Afgewerkte 

antwoorden 
Onafgedane 
antwoorden 

Slechts toont Totale 
succespercentage 

Bezoek Geschiedenis (06-06-2016 - 28-06-2016) 

 
 Totaal   bezoeken (181)  Afgewerkte antwoorden (83) 

 

 

Totaal Bezoeken Bezoek bronnen Gemiddelde tijd voor 
voltooiing  

   

 Slechts toont (46,2 %) 

 Onvolledig (8,2 %) 

 Voltooid (45,6 %) 
 

 Directe link (100 %) 
  <1 min. (2,4 %) 

 2-5 min. (19,3 %) 

 5-10 min. (44,6 %) 

 10-30 min. (32,5 %) 

 30-60 min. (1,2 %) 
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 Resultaten 

Ik vul deze vragenlijst in als... 
Enkele keuze, Antwoorden 83x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Seniorlid 
 

32 38,6 % 

 
(Ouder van) jeugdlid. Bij ouder van jeugdlid kan in de vragen 'ik' vervangen worden door 'mijn 
kind'. 

 

51 61,4 % 

 

Indien bij vraag 1 seniorlid is geantwoord ben ik.. 
Enkele keuze, Antwoorden 58x, onbeantwoord 25x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Selectie 
 

18 31,0 % 

 Recreant 
 

40 69,0 % 
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Indien bij vraag 1 (ouder van) jeugdlid is geantwoord ben ik (ouder van).. 
Enkele keuze, Antwoorden 66x, onbeantwoord 17x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 A-junioren 
 

14 21,2 % 

 B-junioren 
 

9 13,6 % 

 C-junioren 
 

3 4,5 % 

 D-junioren 
 

14 21,2 % 

 E-junioren 
 

13 19,7 % 

 F-junioren 
 

13 19,7 % 
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Over de vereniging 
Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 83x, onbeantwoord 0x 

 
 
Zeer mee 
oneens 

  
Mee 
oneens 

 

 Neutraal 
 

 
Mee 
eens 

 

 

Zeer 
mee 
eens 

 

 
Nvt. / Geen 
antwoord 

 

Ik weet wie de bestuurders van de vereniging 
zijn 

3 (3,6 %) 23 (27,7 %) 22 (26,5 %) 23 (27,7 %) 12 (14,5 %) 0 

Het is mij bekend wie binnen het bestuur en 
de commissies waar verantwoordelijk voor is 

8 (9,6 %) 29 (34,9 %) 22 (26,5 %) 20 (24,1 %) 4 (4,8 %) 0 

Ik weet bij wie ik terecht kan met vragen, 
problemen en klachten 

2 (2,4 %) 15 (18,1 %) 17 (20,5 %) 44 (53,0 %) 4 (4,8 %) 1 (1,2 %) 

De vragen, problemen en klachten worden 
naar wens beantwoord en opgelost 

3 (3,6 %) 13 (15,7 %) 32 (38,6 %) 16 (19,3 %) 4 (4,8 %) 15 (18,1 %) 

Ik ben op de hoogte van het 
langetermijnbeleid van de vereniging 

17 (20,5 %) 38 (45,8 %) 16 (19,3 %) 10 (12,0 %) 1 (1,2 %) 1 (1,2 %) 

Ik kan mij vinden in het beleid dat door de 
vereniging wordt gevoerd 

3 (3,6 %) 13 (15,7 %) 39 (47,0 %) 18 (21,7 %) 1 (1,2 %) 9 (10,8 %) 

Het vrijwilligersbeleid in de vereniging is goed 1 (1,2 %) 12 (14,5 %) 30 (36,1 %) 38 (45,8 %) 1 (1,2 %) 1 (1,2 %) 

Er zijn voldoende vrijwilligers bij de vereniging 
om alle werkzaamheden die nodig zijn uit te 
voeren 

5 (6,0 %) 43 (51,8 %) 22 (26,5 %) 10 (12,0 %) 1 (1,2 %) 2 (2,4 %) 

De vrijwilligers worden voldoende 
gewaardeerd binnen de vereniging 

1 (1,2 %) 11 (13,3 %) 25 (30,1 %) 40 (48,2 %) 4 (4,8 %) 2 (2,4 %) 

De vereniging stelt zich voldoende open voor 
samenwerkingsverbanden met andere 
verenigingen 

0 9 (10,8 %) 42 (50,6 %) 20 (24,1 %) 0 12 (14,5 %) 

De contributie is in verhouding met wat ik 
ervoor terug krijg 

9 (10,8 %) 12 (14,5 %) 23 (27,7 %) 31 (37,3 %) 8 (9,6 %) 0 
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Heeft u adviezen voor het bestuur en/of de commissies binnen de vereniging? 
Tekst antwoord, Antwoorden 24x, onbeantwoord 59x 

 Ik zou de ouders verplichten om iets te doen voor de vereniging zoals bv bardienst of schoonmaak. En dat zou ik doen bij 
aanvang van het seizoen middels een inschrijvingslijst. Zo weet iedereen van te voren wanneer die wat moet doen. 

 

 Een speelhal bij het clubgebouw geeft meer binding bij de club, meer inkomsten etc. Draag zorg voor het feit dat de jeugd 
getraind en gecoacht worden door geschoolde personen. 

 

 Mijn dochter is pas halverwege dit jaar gestart met handbal en veel dingen moeten wij nog uitzoeken en uitvinden. 
Waarschijnlijk geef ik geen goed beeld weer van de vereniging. 

 

 Verhoog de communicatie middels een nieuwsbrief via de mail of social media. Ik lees niet altijd de website door. 
 

 Ga zo door! Het is een sociale vereniging en goed voor de kinderen. 
 

 kijk eens bij andere sportverenigingen hoe zij het vrijwilligersbeleid hebben geregeld. Maar hier een commissie van die 
gezien wordt zodat men weet bij wie ze terecht kunnen. Tevens maak commissies per activiteit en stel hen verantwoordelijk 
voor die taak. Ook zou ik het een goed idee vinden als alle ouders aan het begin van het seizoen gevraagd wordt om zich in 
te schrijven voor een vrijwilligerstaak. Indien GEEN vrijwilligerstaak wenselijk is voor diegene dan kan die het afkopen voor 
een x bedrag. 

 

 Kijk waar ieders kracht ligt. 
 

 Alle teams gelijkwaardige training geven, zodat het kwaliteitsverschil tussen de teams niet te groot wordt. 
 

 Zekers. Misschien is het een idee om te investeren in het HS1 team. We betalen een hoog bedrag voor de contributie 
vergeleken met andere clubs , en wij hebben eigen tenues  (niet van DSS)  en moeten net zo veel betalen als een ander bij 
dss die wel alles van de club krijgt.  Dus misschien is het via deze weg mogelijk iets te regelen met de club. 

 

 blijf goed communiceren. Laat weten waarom je iets doet en blijf lobbyen voor nieuwe mensen 
 

 Probeer de oudere jeugd betrokken de houden binnen de vereniging.  Door ze op het buiten complex terug te  krijgen komt er 
ook meer betrokkenheid. (Beach handbalveld ) 

 

 Zorg dat er een duidelijk taakverdeling is zodat iedereen weet wat zijn/haar verantwoordelijkheden zijn. Maar zorg er wel voor 
dat er uiteindelijk sprake is voor een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij je elkaars taken/activiteiten checkt. 

 

 Huidige sponsors op de hoogte houden van wat er gaande is binnen DSS 
 

 Meer communicatie. Stuur een nieuwsbrief uit. Stel de bestuursleden hier 1 voor 1 in voor. 
Beleg desnoods een vergadering waarin het beleidsplan wordt uitgelegd en wie waar verantwoordelijk voor is. Meer 
betrokkenheid tonen naar de teams en niet alleen specifiek het eerste of selectie teams. 

 

 Contributie omlaag voor senioren recreanten. Niet in verhouding in vergelijking tot andere clubs. 
 

 De contributie is in verhouding met wat ik ervoor terug krijg??? In vergelijking met de voetbal is hij laag en zeker omdat we  in 
de winter veel geld aan zaalhuur kwijt zijn en de voetbal niet. Hoe lager de contributie hoe beter natuurlijk, maar als er wat 
meer word gevraagd om een betere, mooiere, gezelligere, sportievere en compentatieve vereniging te krijegn vind ik dit geen 
problem. 
 
Probeer de teams die niet meer op het complex trainen/spelen er bij te betrekken. bv fluiten/trainen/coachen. het 
verenigingsgevoel krijgt hier een boost van 

 

 Gestructureerdheid meer verdeling van taken, meer openheid in financiele geldstromen waarvoor wordt contributie 
opbrengsten omzet kantine schenkingen voor gebruikt nu en in de toekomst. Waar zijn vrijwilligers voor nodig? Geef bij 
activiteiten een takenlijst waar vrijwillers zich voor op kunnen geven en maak vrijwilligerswerk inzichtelijk op de website 
dagen, tijden, werkzaamheden 

 

 meer openheid van zaken 
 

 Alle leden of ouders van jeugdleden verplichten vrijwilligers werk te doen. minimaal 2x per jaar.of 2 x najaar buiten en 2 x 
voorjaar buiten 
 bv.: bardienst, schoonmaken,  en anders kunnen ze dit afkopen voor bv. 30 euro per keer. 
 
Nu komt alles te veel op de zelfde vrijwilligers neer. Door ze er bij te betrekken krijgen ze misschien eerder trek om in een 
commissie aan te sluiten. 
wanneer ze de gezellige onderlinge sfeer van DSS proeven. 

 

 Meer ouders van jeugdleden vragen om zich aan te sluiten bij het bestuur en/of een van de commissies. 
 

 De contributie is te hoog. Als herenlid vind ik dat wij teveel betalen voor de genoten faciliteiten. Andere verenigingen zijn een 
stuk voordeliger en ik ken inmiddels 2 mensen die hierdoor zijn gestopt en er twijfelt 1 iemand om wel te komen handballen 
(oud-lid) die wij proberen te strikken en daardoor mogelijk toch niet mee gaat doen. Ik vind €220 meer passend als niet-
selectie lid van dames 1. 

 

 Ik vind de afgelopen verhoging van contributie erg hoog. Een keer in de week hebben we de mogelijkheid te trainen op een 
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half veld binnen. En verder spelen we 3 wedstrijden in de maand. Verder krijgen de dames extra zoals ballen en moeten de 
heren overal zelf voor zorgen. Oneerlijk. Daarom zou graag voor uitzonderingen een lagere contributie zien. 

 

 Ik speel in dames 5 en vind dat de contributiebijdrage niet in verhouding staat tot wat wij van de vereniging daar voor 
ontvangen. O.a. Geen trainer vind ik een zeer kwalijke zaak. Bovendien ligt de contributiebijdrage van DSS hoger dan andere 
handbalverenigingen. Ik zou graag zien dat dit wordt opgelost. Dan wel lagere contributiebijdrage of beschikken over 
dezelfde randvoorwaarden (zoals trainer) waar andere teams ook beschikking over hebben. 

 

 over de contributie die is verhoogt maar krijgen bijna niks voor geen trainer(ster) 
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Activiteiten en sfeer 
Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 83x, onbeantwoord 0x 

 
 
Zeer mee 
oneens 

  
Mee 
oneens 

 

 Neutraal 
 

 
Mee 
eens 

  
Zeer mee 
eens 

  
Nvt. / Geen 
antwoord 

 

Er worden leuke activiteiten op de 
vereniging georganiseerd 

1 (1,2 %) 2 (2,4 %) 13 (15,7 %) 49 (59,0 %) 18 (21,7 %) 0 

Er is voldoende afwisseling in het 
activiteitenaanbod 

1 (1,2 %) 4 (4,8 %) 20 (24,1 %) 49 (59,0 %) 8 (9,6 %) 1 (1,2 %) 

Er worden voldoende gezellige dingen 
georganiseerd die niet sport gerelateerd 
zijn (zoals barbecues, feesten, kampen) 

1 (1,2 %) 6 (7,2 %) 24 (28,9 %) 36 (43,4 %) 12 (14,5 %) 4 (4,8 %) 

De sfeer in de vereniging is goed 0 4 (4,8 %) 10 (12,0 %) 54 (65,1 %) 15 (18,1 %) 0 

De activiteiten op de vereniging vinden 
plaats in een plezierige en sportieve sfeer 

0 0 9 (10,8 %) 55 (66,3 %) 19 (22,9 %) 0 

Ik heb het naar mijn zin bij de vereniging 0 4 (4,8 %) 11 (13,3 %) 44 (53,0 %) 24 (28,9 %) 0 

Ik voel mij op mijn gemak bij de vereniging 0 5 (6,0 %) 11 (13,3 %) 42 (50,6 %) 25 (30,1 %) 0 
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Wat kan er volgens u beter aan de activiteiten en sfeer binnen de vereniging? 
Tekst antwoord, Antwoorden 19x, onbeantwoord 64x 

 Er zijn veel activiteiten voor de D-F jeugd. Voor de overige categorieen verdient dit nog aandacht. M.n. de C-jeugd valt tussen 
wal en schip. Onderzoek naar behoeften op dit gebied van A-C is aan te raden. Vraag is hoe dit leeft bij de 
senioren/recreanten. 

 

 B en A-selectie hebben naar mijn beleving nauwelijks binding/contact met hetgeen er binnen de club gebeurd of 
georganiseerd wordt. 

 

 In de maanden mei/juni zijn te veel activiteiten in 1 periode. Dan wordt de animo minder en ziet men het meer als "gedoe" 
dan het leuk te vinden. Dus mijn tip is om meer te spreiden. Verplaats enkele activiteiten naar begin van het buitenseizoen of 
kijk of er activiteiten verplaatst kunnen worden naar het binnen seizoen tijdens reguliere trainingstijden. (zodat extra 
zaalkosten vermeden worden). 

 

 DS1 / oudere jeugd meer betrekken bij de jongere jeugd. Dat wordt zo gewaardeerd! 
 

 Aandacht voor het pesten van de grote meiden richting de jongere spelers. 
 

 voor iedreen wat niet alleen selctie. Recreanten worden vaak vergeten. 
 

 Er wordt teveel druk gelegd op ouders om zich in te zetten voor de vereniging. Het moet vrijwillig blijven en geen 
opgedrongen verplichting. 

 

 soms zijn er wat veel activiteiten achter elkaar. 
 

 Ik vind dat erg geleurd word om geld in te zamelen voor de vereniging het word je eigenlijk verplicht vooral bij de jeugd.ik 
snap wel dat er hier en daar iets aan gedaan moet worden maar zoveel als het momenteel is is niet normaal meer. 

 

 Er zijn activiteiten voor de jonge jeugd en en volwassenen (pubquiz) niet voor de jeugd er tussenin 
 

 meer gezelligheid op de zondagen door alle teams tegelijk thuis te laten spelen dan blijven er ook meer mensen hangen in de 
kantine. 

 

 probeer meer verspreid 
 

 Leuk om ook bjieenkomsten te plannen voor seniorenteams, zoals bijvoorbeeld een barbecue of een feestavond waarbij de 
opbrengsten naar de club/kantine kunnen gaan. 

 

 Meer actief vrijwilligers werven. Kantine gezelliger aankleden. Klaverjas drive, bingo avonden of gezellig samenzijn bij 
wedstrijden van het Nederlands Handbalteam organiseren. 

 

 Eeen betere spreading over het hele jaar. Het is nu veel in mei en juni. 
 
Ik zou graag een groot toernooi op het buitencomplex zien met andere verenigingen. 

 

 Meer openheid, honden niet 
laten rondlopen er zijn genoeg mensen en kinderen angstig en hondenpoep hoort niet thuis op en rond de velden. Honden uit 
de buurt van velden kantine en kleedkamers vastzetten of een afgesloten plek creëren waar zijn kunnen verblijven 

 

 minder vriendjespolitiek, en op tijd aangeven wanneer wat is en niet 1 week of een paar dagen van te voren 
 

 Meer activiteiten voor de oudste jeugd (A-B-C) of een leuk (thema)feest 
 

 Zijn al goed. 
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Accommodatie binnen 
Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 83x, onbeantwoord 0x 

 
 
Zeer mee 
oneens 

  
Mee 
oneens 

 

 Neutraal 
 

 
Mee 
eens 

 

 

Zeer 
mee 
eens 

 

 
Nvt. / Geen 
antwoord 

 

De binnenaccommodatie is van goede 
kwaliteit 

0 5 (6,0 %) 13 (15,7 %) 51 (61,4 %) 13 (15,7 %) 1 (1,2 %) 

De binnenaccommodatie wordt goed 
onderhouden 

1 (1,2 %) 7 (8,4 %) 16 (19,3 %) 47 (56,6 %) 11 (13,3 %) 1 (1,2 %) 

Ik voel me veilig als ik op de 
binnenaccommodatie rondloop 

0 1 (1,2 %) 4 (4,8 %) 58 (69,9 %) 19 (22,9 %) 1 (1,2 %) 

Ik kom regelmatig in de kantine van de 
binnenaccommodatie 

0 2 (2,4 %) 13 (15,7 %) 54 (65,1 %) 13 (15,7 %) 1 (1,2 %) 

Ik ben tevreden over de openingstijden van 
de binnenaccommodatie 

0 1 (1,2 %) 8 (9,6 %) 60 (72,3 %) 10 (12,0 %) 4 (4,8 %) 

De kantine van de binnenaccommodatie is 
gezellig 

0 10 (12,0 %) 19 (22,9 %) 48 (57,8 %) 5 (6,0 %) 1 (1,2 %) 

De prijzen van de consumpties in de 
binnenaccommodatie zijn redelijk in 
verhouding tot de kwaliteit 

1 (1,2 %) 14 (16,9 %) 22 (26,5 %) 41 (49,4 %) 2 (2,4 %) 3 (3,6 %) 

Het assortiment van de 
binnenaccommodatie voldoet aan mijn 
wensen 

0 2 (2,4 %) 15 (18,1 %) 60 (72,3 %) 4 (4,8 %) 2 (2,4 %) 
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Accommodatie buiten 
Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 83x, onbeantwoord 0x 

 
 
Zeer mee 
oneens 

  
Mee 
oneens 

 

 Neutraal 
 

 
Mee 
eens 

 

 

Zeer 
mee 
eens 

 

 
Nvt. / Geen 
antwoord 

 

De buitenaccommodatie is van goede 
kwaliteit 

0 18 (21,7 %) 31 (37,3 %) 30 (36,1 %) 0 4 (4,8 %) 

De buitenaccommodatie wordt goed 
onderhouden 

0 16 (19,3 %) 38 (45,8 %) 24 (28,9 %) 1 (1,2 %) 4 (4,8 %) 

Ik voel me veilig als ik  op de 
buitenaccommodatie rondloop 

0 5 (6,0 %) 13 (15,7 %) 55 (66,3 %) 8 (9,6 %) 2 (2,4 %) 

Ik kom regelmatig in de kantine van de 
buitenaccommodatie 

2 (2,4 %) 17 (20,5 %) 14 (16,9 %) 38 (45,8 %) 9 (10,8 %) 3 (3,6 %) 

Ik ben tevreden over de openingstijden van 
de buitenaccommodatie 

0 5 (6,0 %) 27 (32,5 %) 37 (44,6 %) 4 (4,8 %) 10 (12,0 %) 

De kantine van de buitenaccommodatie is 
gezellig 

2 (2,4 %) 22 (26,5 %) 29 (34,9 %) 24 (28,9 %) 2 (2,4 %) 4 (4,8 %) 

De prijzen van de consumpties in de 
buitenaccommodatie zijn redelijk in 
verhouding tot de kwaliteit 

0 1 (1,2 %) 13 (15,7 %) 51 (61,4 %) 13 (15,7 %) 5 (6,0 %) 

Het assortiment van de 
buitenaccommodaties voldoet aan mijn 
wensen 

0 6 (7,2 %) 30 (36,1 %) 38 (45,8 %) 5 (6,0 %) 4 (4,8 %) 

 

 



 

 

Tevredenheidsonderzoek Handbalvereniging DSS 

12 

Wat kan er volgens u beter aan de accommodatie? 
Tekst antwoord, Antwoorden 33x, onbeantwoord 50x 

 Het wordt nu beter na de verbouwing 
 

 Er wordt nu 'groot' onderhoud gepleegd aan de kantine. Zaak om de boel nu ook te onderhouden en rekening te houden met 
de levensduur van diverse apparaten etc. (cv, koeling, etc.).  
 
Ik verwacht dat de uitstraling met de verbouwing zeker zal verbeteren. Lijkt me goed als er ook aandacht komt voor het 
buitenterras. Als er budget is zou ik zeker zorgen voor fatsoenlijke zitplaatsen. Een uitnodigend terras draagt bij aan 
verhoging van sfeer en kantine-inkomsten. 

 

 Zie eerder antwoord mbt sporthal bij clubhuis (of andersom) 
 

 Hou de accomodatie hondenvrij of in elk geval aan de lijn!!!  M.n. de kleinere kinderen voelen zich niet altijd veilig als de 
honden er zijn!  
Verder word er naar mijn idee (te) veel gerookt op plekken waar dat niet zou moeten (voor de deur van de kantine). Laten we 
een plek creeren buiten het zicht van de kinderen waar er gerookt kan worden. 
De kantine is nu niet gezellig omdat er aan gewerkt wordt, ik heb er vertrouwen in dat de sfeer straks gezellig is. 

 

 Aan de gezellige uitstraling van de kantine wordt nu hard gewerkt dus dat gaat helemaal goed komen. Qua veiligheid en 
tevredenheid op het rondlopen van de buitenaccommodatie heb ik wel een puntje. Ik vind het geen goede reclame dat er 
steeds meer (loslopende) honden meegenomen worden naar de vereniging. Ik vind dat geen visitekaartje voor de vereniging 
en vindt eigenlijk dat er geen huisdieren op een sportcomplex horen rond te lopen. En anders uitsluitend en ten alle tijden 
aangelijnd. Indien aangelijnd met een lange riem dan graag buiten bereik van de kinderen. Het plezier en veiligheid van de 
kinderen staan voorop vind ik. 

 

 Alleen A merken verkopen. 
 

 Koffie mogelijkheden luxer. Bijvoorbeeld cappuccino etc. 
 

 Er wordt hard gewerkt om deze op te knappen.Bravo 
 

 gaat allemaal heel mooi worden. volgende keer wellicht nog wat extra puntjes 
 

 Op dit moment wordt het gerenoveerd, dus het knapt lekker op. Nu nog leuke, gezellige aankleding 
 

 Velden zijn erg slecht onderhouden verlichting mag beter en ik vind die grote loslopende honden ook maar niks lopen zoveel 
kinderen 

 

 er wordt al hard gewerkt aan het onderhoud. De broodjes gezond mogen wel terugkomen. Een beachhandbalveld zal nog 
meer reuring geven en dus ook omzet voor de kantine. 

 

 zijn goed bezig met opknappen maar ga zo door 
 

 De binnenaccommodatie kan schoner en netter. Met name de kleedkamers en toiletten in de kleedkamers zijn vaak viezig of 
werken niet goed (sloten kunnen lastig op slot en toiletten zijn regelmatig verstopt/stinken). Daar komt bij dat vaak een deel 
van de douches het niet (goed) doet of te koud/te heet zijn. 
De binnenaccommodatie wordt hard aan gewerkt! Fijn om te zien dat er veel vrijwilligers zijn die hier aan meewerken. 

 

 Beter zichtbaar maken dat DSS zijn buitenlocatie daar heeft. Groter bord, vlaggen ook langs de weg al kenbaar maken. 
Meer verlichting bij de ingang van het terrein, vooral 's winters donker en voor jonge jeugd toch wat afgelegen. 

 

 interieur is gedateerd 
 

 Nieuw asfalt velden, meer kleedkamers, nieuwe doelen. 
 

 Binnenaccomendatie,ik heb de waterakkers beoordeeld 
 
Buitenaccomendatie 
Miscchien koffie oid tijdens de trainingen voor ouders etc. 
Prijzen zijn aan de lage kant 

 

 Zie honden en beschadigd meubilair zoals sierstrippen die los zitten tijdig verwijderen 
 

 nettere kleedkamers en kantine alles is oudbollig, maar daar wordt nu aan gewerkt. het moderner maken. 
 

 Er wordt nu gewerkt aan de accommodatie en dat zal zeker opknappen. Qua geluid vond ik de kantine echt niet fijn voor mijn 
gehoor. 

 

 Tja, er wordt op dit moment van alles aan de buitenaccommodatie gedaan en verbeterd. GA zo door, top! 
leuk dat er feestjes gegeven worden, extra inkomsten, maar mag niet de handbalactiviteiten in de weg staan dus goed 
plannen met elkaar. 
misschien toevoegen broodjes gezond/appels! 
nieuw interieur/verf terras zal ook zeker bijdragen aan een gezellige sfeer/uitstraling. 
maar daar hebben we nog even geduld en uithoudingsvermogen van de vrijwilligers van nodig. 

 

 Honden niet los laten lopen op het buitencomplex. 
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 Veel, maar de vraag is of het die investering nog waard is, gezien de vele teams die niet meer buiten handballen 
 

 Met de nieuw ingeslagen weg is het onderhoud weer op orde (bijna), de douches zijn wat te koud, maar verder ok. 
 

 De prijzen mogen best omhoog,om te kantine rendabeler te maken! Bier op de fles is geen ramp ipv op de tap. zal kosten 
schelen, ivm veel tapverlies en onderhoud tap-installatie. 

 

 Wellicht binnen en buiten iets meer gezond eten. Verder hulde aan alle vrijwilligers die buiten de boel opknappen! 
 

 Ik vind het vreemd dat bij een sportaccomodatie in de kantine heeeeeel veel alleen ongezonde dingen op de menukaart 
staan (van friet tot repen,chips, super veel dranken met heel veel suiker erin) waarom geen lekkere gezonde verse fruitmix of 
andere alternatieven voor de vette hap. Zie graag dan ook graag ander aanbod op menukaart verschijnen. Ik koop bijna niks 
in kantines om deze reden. Ik denk dat je als vereniging ook duidelijk een gezond imago wil nastreven, laat dit dan ook 
doorklinken in aanbod van kantines 

 

 (2x) Gezelliger binnen 
 

 De douches binnen doen het nooit allemaal. De sensoren werken niet goed 
 

 De binnenaccommodatie mag wel schoner (toiletten, douches etc.) 
 

 Schoonmaak wc en douches van de Waterakkers mogen vaker op een dag schoongemaakt worden. Op sport/toernooi dagen 
mogen de prullenbakken sneller geleegd worden. De zalen kunnen schoner..... De buitenaccomodatie daar mogen de 
kleedkamers vaker schoongemaakt worden. 
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Training 
Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 83x, onbeantwoord 0x 

 
 
Zeer mee 
oneens 

  
Mee 
oneens 

 

 Neutraal 
 

 
Mee 
eens 

 

 

Zeer 
mee 
eens 

 

 
Nvt. / Geen 
antwoord 

 

De trainers zijn vriendelijk en positief 1 (1,2 %) 0 15 (18,1 %) 49 (59,0 %) 8 (9,6 %) 10 (12,0 %) 

De trainers zijn deskundig en bevorderen 
mijn spelontwikkeling 

2 (2,4 %) 7 (8,4 %) 15 (18,1 %) 39 (47,0 %) 9 (10,8 %) 11 (13,3 %) 

De kwaliteit van de trainingen is goed 2 (2,4 %) 9 (10,8 %) 22 (26,5 %) 34 (41,0 %) 7 (8,4 %) 9 (10,8 %) 

De trainingstijdstippen worden nageleefd. Als 
er een trainer onverhoopt niet aanwezig is, is 
er doorgaans vervanging 

0 5 (6,0 %) 6 (7,2 %) 49 (59,0 %) 9 (10,8 %) 14 (16,9 %) 

Er zijn voldoende trainingsmogelijkheden bij 
de vereniging 

1 (1,2 %) 4 (4,8 %) 11 (13,3 %) 54 (65,1 %) 9 (10,8 %) 4 (4,8 %) 

Het trainingsaanbod is passend en uitgebreid 2 (2,4 %) 13 (15,7 %) 14 (16,9 %) 39 (47,0 %) 7 (8,4 %) 8 (9,6 %) 

De materialen die gebruikt worden zijn van 
voldoende kwaliteit 

1 (1,2 %) 6 (7,2 %) 18 (21,7 %) 46 (55,4 %) 6 (7,2 %) 6 (7,2 %) 
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Wat kan er volgens u beter aan de trainingen? 
Tekst antwoord, Antwoorden 27x, onbeantwoord 56x 

 Deskundige trainers en coaches met duidelijk doel/opbouw trainingen etc. 
 

 Voor recreanten zijn geen trainers. Dat is ook moeilijk te krijgen. 
 

 behalve Carla 
 

 niets op aan te merken 
 

 Niets aan toe te voegen. De training is net zo leuk als de wedstrijd. Altijd zin om te trainen! 
 

 Zoals hierboven reeds aangegeven. Het verschil in teams en training is te groot. 
 

 Presteren is belangrijk, maar plezier moet voorop staan en dat gevoel mis ik wel eens. 
 

 Voor ons team HS1 kan alles beter . Wat te wij hebben geen trainer. 
 

 Meer met eigen team 
 

 Dat de trainers bij hun spelers aangeven dat ze alle trainingen aanwezig moeten zijn en niet voor elk wissewasje afzeggen. 
Alleen ziek en school verder niet. 
Niet trainen is bijvoorbeeld minder spelen. 

 

 de lagere seniorenteams (dames en heren) hebben geen trainer omdat die er niet is. Het zou fijn zijn, al is het eens in de 
maand, als er toch een trainer is die het zou willen doen. 

 

 meer sporthal training 
 

 Er kan meer sprake zijn van afwisseling en individuele aandacht. Ik denk dat het praktisch is als er een visie komt waar alle 
trainers achter staan (en zich aan houden) zodat er lijn komt in wat de speelsters wordt geleerd. 

 

 Wij hebben geen trainer maar zouden dit wel graaf willen! Wij trainen met heren 1 en dames 4, 5 en de recreanten op een 
avond dus hebben geen heel veld tot de beschikking. Trainingstijd is ook niet optimaal, erg laat om rond 20.30/21.00 te 
beginnen. De jeugd die voor ons traint, gaat vaak langer door waardoor wij pas later kunnen beginnen.  (ik ben een lid van 
dames 5) 

 

 Onze meiden krijgen weinig ondersteuning vanuit de vereniging en moet er echt gezeurd worden om een trainer of coach van 
de club te krijgen. Werkt niet echt motiverend voor ze als er trainingen worden verzorgd door eigen ouders. Ze voelen zich 
vaak in de steek gelaten door de vereniging. 

 

 Daar heb ik geen verstand van, wel van de doelen en deze dienen vervangen te worden 
 

 omdat een merendeel van de groep het niet kan wordt er ook niet op  getraind. maar volgens mij is het oefening baart kunst. 
 

 materiaal kan altijd vernieuwd of uitgebreid worden. bv. met opblaas poppen 
 

 Er zijn geen herenballen om mee te trainen, die willen we graag hebben (of een lagere contributie i.v.m. de verhouding 
prijs/kwaliteit). Wij regelen zelf de training en hebben geen trainer, dat is echt geen probleem, het is heel gezellig met dames 
5 en willen we graag zo houden. 

 

 Trainers of vrijwilligers aanstellen om de dames en heren te trainen er wordt nu niks meer bijgeleerd 
 

 Wij hebben geen trainer. Dames senioren en heren senioren buiten en binnen. 
 

 Dames 5 heeft geen trainer maar betaalt wel volledige contributie. Bovenstaande punten zijn dus helaas nvt. Kwalijke zaak. 
 

 (2x) Positiever naar kinderen , ze moeten ook lol in t trainen hebben streng is prima maar hou ook de lol erin 
 

 we hebben geen trainer(ster) daarom geen antwoord geven we moet onze training zelf verzorgen 
 

 De intensiteit kan hoger en meer naar de individuen kijken 
 

 Wij verzorgen onze eigen trainingen....omdat er géén trainer is voor ons.... 
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Communicatie en informatie 
Matrix met enkelvoudige keuzes, Antwoorden 83x, onbeantwoord 0x 

 
 
Zeer mee 
oneens 

 

 Mee oneens 
  Neutraal 

  Mee eens 
 

 
Zeer mee 
eens 

  
Nvt. / Geen 
antwoord 

 

Ik word goed geïnformeerd over 
praktische zaken als wedstrijdtijden, 
trainingen, activiteiten en openingstijden 

1 (1,2 %) 7 (8,4 %) 16 (19,3 %) 53 (63,9 %) 6 (7,2 %) 0 

Ik bezoek de website van de vereniging 
regelmatig 

2 (2,4 %) 24 (28,9 %) 19 (22,9 %) 33 (39,8 %) 5 (6,0 %) 0 

De website is informatief en actueel 1 (1,2 %) 11 (13,3 %) 30 (36,1 %) 34 (41,0 %) 2 (2,4 %) 5 (6,0 %) 

Informatie op de website is goed 
vindbaar 

2 (2,4 %) 11 (13,3 %) 31 (37,3 %) 34 (41,0 %) 2 (2,4 %) 3 (3,6 %) 

Ik lees de nieuwsbrief / het 
verenigingsblad altijd 

3 (3,6 %) 21 (25,3 %) 25 (30,1 %) 25 (30,1 %) 2 (2,4 %) 7 (8,4 %) 

Ik ben op de hoogte van de beslissingen 
die door het bestuur worden gemaakt 

5 (6,0 %) 36 (43,4 %) 28 (33,7 %) 10 (12,0 %) 1 (1,2 %) 3 (3,6 %) 
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Ik wil graag verenigingsinformatie ontvangen via: 
Meerkeuze, Antwoorden 83x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Verenigingswebsite 
 

39 47,0 % 

 Mail en/of digitale nieuwsbrief 
 

63 75,9 % 

 Hardcopy nieuwsbrief, verenigingsblad 
 

5 6,0 % 

 Facebook 
 

34 41,0 % 

 Twitter 
 

2 2,4 % 

 Instagram 
 

4 4,8 % 

 Anders, te weten 
 

7 8,4 % 

 
 

 Website geschikt voor smartphone 

 (2x) app 

 - 

 Whats app 

 sportlink 

 Whatsapp 
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Heeft u opmerkingen over de communicatie binnen de vereniging? 
Tekst antwoord, Antwoorden 18x, onbeantwoord 65x 

 Communicatie verloopt nu ongestructureerd via diverse kanalen.  
Informatie m.b.t. teamindeling, training etc. meestal erg aan de late kant (bv. trainingsschema wordt soms 1 dag van te voren 
gestuurd). Indeling teams vlak voor de start van de competitie waar het bij andere verenigingen vaak al voor de 
zomervakantie wordt gecommuniceerd.  
 
Rollen en veranwoordelijkheden onduidelijk binnen de vereniging. 

 

 Er zijn diverse communicatiekanalen zoals website, Facebook etc waarbij verspreid info en resultaten op staan.  
Eenduidigheid waar wat op te vinden is, is van belang. Daarbij dient website van de club als visitekaartje voor 
buitenstaanders en clubleden. De info, activiteiten, resultaten etc dient up-to-date te zijn. Mis bijv. Berichtgeving van (beach) 
handbalresultaten. Mis ook foto's van elk team...etc 

 

 Van de hockey komend valt het op hoe gezellig en sportief de meiden met elkaar omgaan, tijdens de training en de 
wedstrijden. Dat was bij de hockey helaas anders en is nu een verademing. 

 

 Waardeer de functie van coach meer en betrek hem/haar bij beslissingen betreffende het team. Bv. bij nieuwe leden eerst de 
de coach informeren voordat het via via bekend wordt. 

 

 De communicatie mbt hulpvraag vrijwilligers komt vaak rijkelijk laat. En wat te algemeen. Als er op tijd hulp gevraagd wordt 
met een duidelijke omschrijving wat de hulp inhoudt dat zal er meer response komen is mijn ervaring. Ook de communicatie 
omtrent nieuwe leden kan wat beter en eerder. 

 

 geen 
 

 mag nóg actiever 
 

 op de website worden de teampagina's niet up to date gehouden 
 

 niet alle leden van ons team kunnen op sportlinked omdat hun gegevens niet goed in het systeem worden gezet. Dit is wel 
een aandachtspunt omdat niet iedereen zich nu goed kan aanmelden voor een wedstrijd en er dus vaak gedoe is met de 
scheids omdat het formulier niet juist is. 

 

 Betere communicatie trainingstijden 
Website gebruiksvriendelijk / actueel maken 

 

 Het meest ontvang ik via appies van trainers en coaches, via de mail van sportlink , facebook en modeling en das ruim/meer 
dan voldoende 

 

 Bij activiteiten eerder aangeven en vrijwilligers nodig eerder regelen en wat kunnen zij doen? 
 

 betere communicatie en veel eerder communiceren, iedereen heeft een druk agenda die vaak al maanden vooruit vol zit 
 

 Veelgehoorde klacht is de communicatie van buiten- naar binnenseizoen en terug. Keer op keer weten we pas last minute of 
we naar binnen of buiten gaan en dit staat sinds jaar en dag niet correct en actueel vermeld op de website. Suggestie: maak 
bij aanvang van het nieuwe seizoen op de pagina voor trainingen een blok met wanneer welk seizoen geldt en vanaf welk 
moment we naar binnen gaan. Dit valt namelijk elk jaar net iets anders, niet gelijk aan schoolvakanties, etc. Als je dit in 
augustus plaatst, is het kloppend voor het hele jaar. 
 
Tevens vind ik dat de algemene ledenvergadering niet goed wordt belicht en hiervoor zou ik graag 2 maanden vooraf in de 
mail een uitnodiging voor ontvangen. Zo kun je iedereen goed informeren, want een berichtje op de website (of nog niet 
eens) 1 week vooraf, is niet voldoende. 

 

 Op dit moment vindt veel communicatie plaats via whatsapp. Hierdoor sneeuwen berichten en vragen gauw onder door 
reacties ik denk dat dat per mail minder aan de orde is 

 

 (2x) Trainers en coach weten soms niet hoe de kinderen op elkaar reageren vooral met , op elkaar inspelen , of spelinzicht in 
t t team wat langs elkaar heen gaat . 

 

 dat communicatie veel beter kan en de site beter inrichten zo dat iedereen weet waar ze alles kunnen vinden en beter bij 
houden 
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Ik weet dat de vereniging een vertrouwenpersoon heeft 
Enkele keuze, Antwoorden 83x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 
 

35 42,2 % 

 Nee 
 

48 57,8 % 

 

Ik weet waarvoor ik bij de vertrouwenspersoon terecht kan 
Enkele keuze, Antwoorden 83x, onbeantwoord 0x 

Antwoord Antwoorden Ratio 

 Ja 
 

43 51,8 % 

 Nee 
 

40 48,2 % 

 
\ 


