
Ledenenquête

Beste lid van [vereniging],

Fijn dat je deze vragenlijst wilt invullen. We zijn als [naam vereniging] bezig om aan de hand
van een strategiesessie in samenwerking met de KNHB, na te denken over ons
verenigingsbeleid. Met deze enquête willen we graag inzicht krijgen in de mening en visie van
onze leden: waar heeft [naam vereniging] volgens jou behoefte aan en wat zouden de
ambities moeten zijn? 

De volgende thema's komen voorbij: sfeer; beleid; communicatie; kwaliteit van trainers en
coaches; aanbod; vrijwilligersbeleid; contributie; accommodatie en maatschappelijke
betrokkenheid. Tenslotte vragen we je aan te geven welke punten volgens jou het meest
belangrijk zijn binnen het beleid van [naam vereniging].

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is voor [naam vereniging] van
grote waarde. De gegevens worden door de KNHB opgeslagen en geanalyseerd en enkel
met ons als bestuur gedeeld. Wij gebruiken de verzamelde gegevens vervolgens als input bij
het nadenken over onze strategie. We zijn erg benieuwd naar jouw mening.

Met sportieve groet, 

Bestuur [naam vereniging] 

Persoonlijke gegevens

Page description:
Deze vragen gaan over je algemene gegevens. 



korter dan 1 jaar
1 tot 2 jaar
3 tot 5 jaar
6 tot 10 jaar
11 tot 15 jaar
16 tot 20 jaar
langer dan 20 jaar

Show/hide trigger exists.
1. Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (meerdere antwoorden
mogelijk) *

Spelend lid

Ouder van een lid

Niet-spelend lid

Trainend lid

Trainer

Coach

Scheidsrechter

Bestuurslid

Commissielid

Anders, namelijk  

2. Hoe lang ben je al verbonden aan [naam vereniging]?  *

3. Geslacht *

Man

Vrouw



5 of jonger
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 of ouder

 Hidden unless: #1 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (meerdere
antwoorden mogelijk)" is one of the following answers ("Spelend lid","Niet-spelend
lid","Trainend lid")
4. Leeftijd  *



5 of jonger
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 of ouder

Show/hide trigger exists. Hidden unless: #1 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam
vereniging]? (meerdere antwoorden mogelijk)" is one of the following answers ("Spelend
lid","Trainend lid")
5. In welk categorie speel/train je? *

Jongste Jeugd

Jeugd

Jong Senioren

Senioren

Veteranen

Trimmers



 Hidden unless: #1 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (meerdere
antwoorden mogelijk)" is one of the following answers ("Ouder van een lid")
6. In welk categorie speelt je kind / In welke categorieën spelen je kinderen? *

Jongste Jeugd

Jeugd

Jong Senioren

Senioren

Show/hide trigger exists. Hidden unless: #1 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam
vereniging]? (meerdere antwoorden mogelijk)" is one of the following answers
("Trainer","Coach")
7. In welke categorie ben je actief als trainer/coach? / In welke categorieën
ben je actief als trainer/coach? *

Jongste Jeugd

Jeugd

Jong Senioren

Senioren

Veteranen

Trimmers

 Hidden unless: #5 Question "In welk categorie speel/train je?" is one of the following
answers ("Jongste Jeugd","Jeugd","Jong Senioren","Senioren")
8. Wat is het teamnummer van het team waarin je speelt/traint? *

1

2

3

4 of hoger



 Hidden unless: #5 Question "In welk categorie speel/train je?" is one of the following
answers ("Veteranen")
9. Wat is het teamnummer van het team waarin je speelt/traint? *

A

B

C

D of hoger

 Hidden unless: #1 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (meerdere
antwoorden mogelijk)" is one of the following answers ("Ouder van een lid")
10. Wat is het teamnummer van het team waarin je kind speelt?
Als je meerdere kinderen hebt die lid zijn van [naam vereniging], klik dan
meerdere antwoorden aan. *

1

2

3

4 of hoger

 Hidden unless: #7 Question "In welke categorie ben je actief als trainer/coach? / In
welke categorieën ben je actief als trainer/coach?" is one of the following answers ("Jongste
Jeugd","Jeugd","Jong Senioren","Senioren")
11. Wat is het teamnummer van het team dat je traint/coacht? / Wat zijn de
teamnummers van de teams die je traint/coacht? *

1

2

3

4 of hoger



Sfeer

Page description:
Deze vragen gaan over de sfeer op [naam vereniging].

Zeer mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

Mijn kind(eren) hebben het naar
hun zin op [naam vereniging]

Mijn kind(eren) ervaren een
goede sfeer op het veld/langs de
lijn

Mijn kind(eren) ervaren een
goede sfeer in het clubhuis

 Hidden unless: #7 Question "In welke categorie ben je actief als trainer/coach? / In
welke categorieën ben je actief als trainer/coach?" is one of the following answers
("Veteranen")
12. Wat is het teamnummer van het team dat je traint/coacht? / Wat zijn de
teamnummers van de teams die je traint/coacht? *

A

B

C

D of hoger

 Hidden unless: #1 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (meerdere
antwoorden mogelijk)" is one of the following answers ("Ouder van een lid")
13. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraken over
jouw kind(eren) *



Zeer mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

Ik heb het naar mijn zin bij [naam
vereniging]

Ik ben tevreden over mijn
lidmaatschap bij [naam
vereniging]

De sfeer op het veld/langs de lijn
is goed

De sfeer in het clubhuis is goed

Beleid

Page description:
Deze vragen gaan over het beleid op [naam vereniging].

14. Geef aan in hoeverre jij, als lid van of betrokkene bij [naam vereniging],
het eens bent met de volgende uitspraken: *

15. Kun je jouw bovenstaande antwoorden toelichten? Als je kijkt naar de
sfeer: Wat gaat er goed? Wat zou [naam vereniging] kunnen doen om de
sfeer te verbeteren? 



Zeer mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

Mijn kind(eren) krijgen
voldoende aandacht op [naam
vereniging]

Zeer mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

Ik voel me voldoende
gewaardeerd op [naam
vereniging] /krijg voldoende
aandacht

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

Communicatie

 Hidden unless: #1 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (meerdere
antwoorden mogelijk)" is one of the following answers ("Ouder van een lid")
16. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraken over
jouw kind(eren) *

17. Geef aan in hoeverre jij, als lid van of betrokkene bij [naam vereniging],
het eens bent met de volgende uitspraken: *

18. Kun je jouw bovenstaande antwoorden toelichten? Als je kijkt naar het
beleid van [naam vereniging]. Wat gaat er goed? Wat zou [naam vereniging]
kunnen doen om jou meer het gevoel te geven dat je gewaardeerd wordt?
Wat zou [naam vereniging] moeten veranderen in haar beleid? 



Page description:
Deze vragen gaan over de manieren van communicatie- en informatievoorzieningen op [naam
vereniging]. 

Zeer mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

Ik ben voldoende op de hoogte
van wat er gebeurt op de
vereniging

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

De website van [naam
vereniging] is informatief en
actueel

Informatie op de website is goed
vindbaar

De app van [naam vereniging] is
informatief en actueel

Informatie op de app van [naam
vereniging] is goed vindbaar

De social media accounts van
[naam vereniging] zijn informatief
en actueel

Ik lees de nieuwsbrief / het
verenigingsblad altijd

Ik word voldoende op de hoogte
gebracht van het
(langetermijn)beleid van [naam
vereniging]

19. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraken over
communicatie/informatievoorzieningen: *



Kwaliteit trainers en coaches

Page description:
Deze stellingen gaan over de kwaliteit van trainers, coaches en de trainingen. Indien je deze
enquête invult als ouder van een jeugdlid kun je 'ik' vervangen door 'mijn kind'. Indien je zelf
niet hockeyt en geen hockeyend(e) kind(eren) hebt, vink dan 'niet van toepassing' aan.

20. Ik wil graag verenigingsinformatie ontvangen via

De verenigingswebsite

De app van [naam vereniging]

Mail en/of digitale nieuwsbrief

Hardcopy nieuwsbrief/het verenigingsblad

Facebook

Instagram

Twitter

Anders, namelijk  

21. Kun je jouw bovenstaande antwoorden toelichten? Als je kijkt naar de
communicatie-/informatievoorziening: Wat gaat er goed? Wat moet er
anders? Wat moet er volgens jou aangevuld of verbeterd worden?



Zeer
mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

Niet van
toepassing

Ik ben tevreden over de
kwaliteit van mijn
coach(es)

Ik ben tevreden over de
kwaliteit van mijn trainer(s)

Ik heb het gevoel dat ik
uitgedaagd word en mezelf
ontwikkel op de trainingen

Aanbod

Page description:
De volgende vragen gaan over het aanbod op [naam vereniging]. De eerste vraag gaat over
het hockeyinhoudelijke aanbod. Indien je deze enquête invult als ouder van een jeugdlid kun
je bij deze vragen 'ik' vervangen door 'mijn kind'. Indien je zelf niet hockeyt en geen
hockeyend(e) kind(eren) hebt, vink dan 'niet van toepassing' aan. 
De daarop volgende stellingen gaan over het aanbod buiten hockey om. 

22. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraken: *

23. Kun je jouw bovenstaande antwoorden toelichten? Als je kijkt naar de het
technisch kader/de kwaliteit van de trainingen: Wat zou er anders moeten?
Wat kan er volgens jou aangevuld of verbeterd worden?



Zeer
mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

Niet van
toepassing

Ik ben tevreden over de tijden
waarop ik train

Ik ben tevreden over de dagen
waarop ik train

Ik ben tevreden over het aantal
trainingsmomenten dat ik krijg
in een jaar

Ik ben tevreden over de tijden
waarop ik wedstrijden speel

Ik ben tevreden over de dagen
waarop ik wedstrijden speel
(denk aan
weekend/doordeweeks etc.)

Ik ben tevreden over het aantal
wedstrijden dat ik speel in een
jaar

Ik heb behoefte aan een groter
aanbod van verschillende
hockeyvormen op [naam
vereniging] (denk aan
trimhockey/Funkey/Sevens/etc.)

24. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraken over het
hockeyaanbod: *

25. Kun je jouw bovenstaande antwoorden toelichten? Als je kijkt naar het
hockeyaanbod: Wat gaat er goed? Wat zou er anders kunnen? Wat moet er
volgens jou aangevuld of verbeterd worden?



Zeer mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

Er worden leuke activiteiten
georganiseerd op [naam
vereniging] buiten hockey om
(denk hierbij aan feestjes,
borrels, jeugdkampen,
studiebegeleiding,
bridgeavonden, etc.)

Ik ben tevreden over het aantal
activiteiten dat op [naam
vereniging] wordt georganiseerd
buiten hockey om

Er is voldoende afwisseling in
het activiteitenaanbod

Vrijwilligersbeleid

Page description:
De volgende vragen gaan over de bijdrage die van leden verwacht wordt als vrijwilliger en
over het vrijwilligersbeleid van [naam vereniging].

26. Geef aan in hoeverre jij, als lid van of betrokkene bij [naam vereniging],
het eens bent met de volgende uitspraken over het aanbod buiten hockey
om: *

27. Kun je jouw bovenstaande antwoorden toelichten? Als je kijkt naar het
aanbod buiten hockey om: Wat gaat er goed? Wat zou er anders kunnen?
Wat moet er volgens jou verbeterd of aangevuld worden? Mis je bijvoorbeeld
een bepaald soort activiteiten? 
 



Zeer mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

Vrijwilligerswerk is belangrijk en
hoort erbij

Vrijwilligers worden voldoende
gewaardeerd binnen [naam
vereniging]

Er zijn voldoende vrijwilligers bij
[naam vereniging] om alle
werkzaamheden die nodig zijn
uit te voeren

Ik moet te veel doen voor de
vereniging (denk aan: fluiten,
bardiensten, commissiewerk
etc.)

Veel
meer

Iets
meer

Ik vind het goed
zoals het nu is Minder

Veel
minder

Zou je in de toekomst meer of
minder willen doen als
vrijwilliger voor [naam
vereniging]?

28. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraken over
het vrijwilligersbeleid: *

29. Toekomst *

 Hidden unless: Question "Zou je in de toekomst meer of minder willen doen als
vrijwilliger voor [naam vereniging]?" is one of the following answers ("Minder","Veel minder")
30. Als je minder wil doen voor de vereniging: ben je bereid om daar meer
contributie voor te betalen?  *

Ja

Nee



Contributie

Page description:
De volgende vragen gaan over de (hoogte van) de contributie van [naam vereniging].

Zeer mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

De contributie is in verhouding
met wat ik ervoor terugkrijg

Accommodatie

31. Kun je jouw bovenstaande antwoorden toelichten? Als je kijkt naar het
vrijwilligersbeleid op [naam vereniging]: Wat gaat er goed? Wat zou er anders
kunnen? Wat moet er volgens jou verbeterd of aangevuld worden?

32. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraak over de
contributie van [naam vereniging]: *

33. Kun je je keuze op bovenstaande vraag over de contributie van [naam
vereniging] toelichten? 



Page description:
De volgende vragen gaan over de accommodatie van [naam vereniging] (het clubhuis/de
velden/etc.)

Zeer mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

Ik ben tevreden over (het
onderhoud van) de velden

Ik ben tevreden over (het
onderhoud van) het clubhuis

Ik ben tevreden over de rest van
de accommodatie
(parkeerplaats, fietsenstalling,
etc.)

Ik ben tevreden over de
openingstijden van het clubhuis

Ik ben tevreden over het horeca-
aanbod in het clubhuis

De prijzen van consumpties zijn
goed in verhouding tot de
kwaliteit ervan

Maatschappelijk

34. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraken: *

35. Kun je jouw bovenstaande antwoorden toelichten? Als je kijkt naar de
accommodatie: Wat gaat er goed? Wat zou er anders kunnen? Wat moet er
volgens jou verbeterd worden?



Zeer mee
eens

Mee
eens Neutraal Oneens

Zeer
oneens

[Naam vereniging] is
maatschappelijk actief

Ik vind het belangrijk dat [naam
vereniging] maatschappelijk
actief is (denk hierbij
bijvoorbeeld aan wijkgerichte
activiteiten, seniorengym,
streethockey, schoolgerichte
activiteiten etc.)

Focuspunten beleid

36. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende uitspraak: *



37. Geef hieronder aan welke vijf punten volgens jou de meeste prioriteit
moeten hebben binnen het beleid van [naam vereniging] voor de komende
tijd. Welke vijf onderwerpen vind jij het belangrijkste? Vink ze hieronder aan.
(Maximaal 5) *

Ledengroei

Ledenbehoud

Topsport

Breedtesport

Andere sporten op de vereniging

Evenementen buiten hockey om

Flexibel lidmaatschap

Andere hockeyvormen (doordeweekse competitie, Sevens, etc.)

Personeel

Technisch kader/coaches/trainers

Communicatie/informatievoorziening binnen de club

Sociale integratie

Sportiviteit en respect

Gezondheid

Duurzaamheid

Velden

Arbitrage

Clubhuis en accommodatie (kleedkamers, parkeerplaats, fietsenstalling,
verlichting, etc.)

Sponsorbeleid

Inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbeleid)



Dank voor het invullen!

Mocht je nog aanvullende ideeën of opmerkingen hebben laat het dan vooral weten en mail
naar [emailadres bestuur vereniging].

Dank voor je input en tot snel op [naam vereniging]!

38. Wat ervaar jij als de meest positieve punten binnen het beleid van [naam
vereniging]?

39. Wat zijn volgens jou verbeterpunten binnen het beleid van [naam
vereniging]?

40. Heb je verder nog vragen en/of opmerkingen over het beleid van [naam
vereniging]?




	Ledenenquête

