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Beste verenigingsfunctionaris,
Welkom bij de vragenlijst van de Verenigingsmonitor 2019. Alle vragen in de monitor hebben betrekking op seizoen 2019-2020 (tenzij
anders vermeld). De vragenlijst is opgedeeld in vier onderdelen:
1.
2.
3.
4.

Visie & Strategie: o.a. over bestuur en beleidsplannen;
Kernfuncties: o.a. over leden en technisch kader;
Randvoorwaarden: o.a. over accommodatie en financiën;
Additionele functies: o.a. over maatschappelijk impact en samenwerkingen.

Praktische zaken:
Sla je antwoorden op door verder te klikken naar de volgende pagina;
Je kan alleen doorklikken als je alle vragen hebt beantwoord;
Ga voor- en achteruit in de vragenlijst met de knoppen van de vragenlijsttool (deze staan onderaan de pagina). Let op: als je de
‘terug-knop’ in de browser gebruikt, wordt de vragenlijst niet opgeslagen.
Het invullen van de vragenlijst neemt een ruim uur in beslag;
Je kan de vragenlijst in etappes invullen. Klik op de link in de toegestuurde e-mail, dan kom je uit waar je de vorige keer was
gebleven.
Je kan de vragenlijst samen met anderen invullen. Deel de link uit de e-mail met de mensen die vragen zullen beantwoorden.
Let wel op dat de antwoorden goed worden opgeslagen!

Loop je bij het invullen van de vragenlijst ergens tegenaan? Neem dan contact op met Sophie Kustermans
(sophie.kustermans@knhb.nl) of je accountmanager.
N.B. Een overzicht van de vragen is te vinden op knhb.nl. Gebruik dit overzicht om vragen alvast ‘uit te zetten’ bij medebestuursleden
of andere betrokkenen bij de vereniging.
Veel succes!
Sophie Kustermans
Marktonderzoeker KNHB

Onderdeel 1: Visie & Strategie
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Dit onderdeel van de vragenlijst bevat vragen ten aanzien van de ‘Visie & Strategie’ van jouw vereniging. Onderwerpen die hier aan
de orde komen zijn:
•
•
•
•

Bestuur & commissies
Strategie & beleidsplannen
Focusgebieden
Statuten & Reglementen

Het invullen van dit onderdeel duurt ongeveer 10 minuten.
Een aantal praktische zaken ten aanzien van het invullen van de monitor:
Je antwoorden worden opgeslagen door verder te klikken naar de volgende pagina;
Doorklikken naar een volgende pagina is enkel mogelijk wanneer je alle vragen beantwoord hebt (dit om te voorkomen dat je
per ongeluk een vraag overslaat);
Gebruik de knoppen van de vragenlijsttool om voor- en achteruit te gaan in de vragenlijst; deze staan onderaan elke pagina. De
vragenlijst wordt niet opgeslagen wanneer de 'terug-knop' bovenin de browser gebruikt wordt;
Het is mogelijk om de vragenlijst in meerdere keren in te vullen. Wanneer je op de link in de toegestuurde e-mail klikt, kom je bij
de vragen uit waar je de vorige keer was gebleven (mits je deze goed opgeslagen hebt, zie de punten hierboven).

Bestuur en commissies
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1. Hoe zijn de verschillende beleidsterreinen/thema's belegd binnen het bestuur? *

Dit is niet
belegd in het
bestuur / Niet
van toepassing
Accommodatie
Arbitrage
Communicatie
Duurzaamheid
Financiën
Gezondheid
Interne organisatie (structuur/opbouw)
Samenwerking met andere organisaties
Sociale integratie
Sponsoring
Sportiviteit & Respect
Technisch Kader (trainers/coaches)
Tophockey/Prestatiehockey
Tucht
Vrijwilligers
Jongste Jeugd
Jeugd
Jong Senioren
Senioren
Veteranen

Onderdeel van
een portefeuille

Het is een
zelfstandige
portefeuille

Het is een
(zelfstandige of
onderdeel van
een) portefeuille
ingevuld door een
betaalde kracht
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2. Hoe zijn de verschillende beleidsterreinen/thema's belegd binnen commissies? *
Geen
commissie
Accommodatie
Arbitrage
Communicatie
Duurzaamheid
Financiën
Gezondheid
Interne organisatie (structuur/opbouw)
Samenwerking met andere organisaties
Sociale integratie
Sponsoring
Sportiviteit & Respect
Technisch kader (trainers/coaches)
Tophockey/Prestatiehockey
Tucht
Vrijwilligers
Jongste Jeugd
Jeugd
Jong Senioren
Senioren
Veteranen

33

3. Is er een jeugdbestuur bestaande uit jeugdleden? *
Ja
Nee

Onderdeel
van een
commissie

Het is een zelfstandige commissie (een
commissie specifiek voor dit
beleidsterrein/thema)

328

4. Wat voor taken zijn er belegd bij het jeugdbestuur? *
Organiseren van feestelijke activiteiten en evenementen voor de jeugd (bijvoorbeeld AB-feest)
Organiseren van hockey-inhoudelijke activiteiten en evenementen voor de jeugd (bijvoorbeeld clinics)
Meedenken en meepraten over beleidszaken die betrekking hebben op de jeugd
Anders, namelijk ..
*

Strategie & Beleidsplannen
34

5. In welke mate zijn de onderstaande situaties van toepassing binnen jouw vereniging? *
Helemaal niet mee
eens
De vereniging beschikt over een duidelijke én
uitgeschreven missie en visie voor de lange
termijn
De uitvoering van het beleid wordt gemonitord
en geëvalueerd: hoe staat het er voor en moeten
er zaken anders?
De functies, taken en verantwoordelijkheden zijn
voor iedereen helder
Er bestaat een goede samenwerking tussen
bestuur, commissies, vrijwilligers en andere
betrokkenen binnen de organisatie
Het bestuur peilt ieder jaar wat er leeft onder de
leden
Het bestuur betrekt leden bij het maken van
beleid
De vereniging werkt aan het bestuurlijk kader
(zittingstermijn, aftreedrooster,
vergaderfrequentie, verantwoordelijkheden)

Focusgebieden

Niet mee
eens

Neutraal

Mee
eens

Helemaal mee
eens

403

6. In hoeverre zijn onderstaande beleidsterreinen/thema's op dit moment van belang voor jouw vereniging?
Toelichting: sleep de beleidsterreinen in de linker kolom op volgorde van belangrijkheid in de rechterkolom.
Het beleidsterrein dat het meest belangrijk is zet je bovenaan, het beleidsterrein dat het minst belangrijk is, zet
je onderaan.
*
Drag items from the left-hand list into the right-hand list to order them.

Accommodatie
Arbitrage
Communicatie
Duurzaamheid
Financiën
Gezondheid
Interne organisatie (structuur/opbouw)
Jeugd
Jong Senioren
Jongste Jeugd
Samenwerking met andere organisaties
Senioren
Sociale integratie
Sponsoring
Sportiviteit & Respect
Technisch kader (trainers/coaches)
Tophockey/Prestatiehockey
Tucht
Veteranen
Vrijwilligers

Statuten & Reglementen
61

7. Hoe worden de statuten up-to-date gehouden? *
Niet
Periodiek worden die tegen het licht gehouden
Formele jaarlijkse evaluatie

62

8. Zijn de statuten goedgekeurd door de KNHB? *
Ja
Nee

404

9. Hoe worden de reglementen up-to-date gehouden?
Toelichting: voorbeelden van reglementen zijn het huishoudelijk reglement en het tuchtreglement.
*
Niet
Periodiek worden die tegen het licht gehouden
Formele jaarlijkse evaluatie

Onderdeel 2: Kernfuncties
65
Dit onderdeel van de vragenlijst bevat vragen ten aanzien van wat wij de ‘kernfuncties’ van de vereniging hebben genoemd. Onder
de kernfuncties van de vereniging scharen wij:
•
•
•

Ledenbeleid
Hockeytechnische zaken
Arbitrage

Het invullen van dit onderdeel duurt ongeveer 30 minuten.
Een aantal praktische zaken ten aanzien van het invullen van de monitor:
Je antwoorden worden opgeslagen door verder te klikken naar de volgende pagina;
Doorklikken naar een volgende pagina is enkel mogelijk wanneer je alle vragen beantwoord hebt (dit om te voorkomen dat je
per ongeluk een vraag overslaat);
Gebruik de knoppen van de vragenlijsttool om voor- en achteruit te gaan in de vragenlijst; deze staan onderaan elke pagina. De
vragenlijst wordt niet opgeslagen wanneer de 'terug-knop' bovenin de browser gebruikt wordt;
Het is mogelijk om de vragenlijst in meerdere keren in te vullen. Wanneer je op de link in de toegestuurde e-mail klikt, kom je bij
de vragen uit waar je de vorige keer was gebleven (mits je deze goed opgeslagen hebt, zie de punten hierboven).

Ledenbeleid
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De volgende vragen gaan over de het ledenbeleid op jouw vereniging. Deze vragen hebben betrekking op:
Algemene ledenbeleid
Beleid per doelgroep: werving & behoud en sportaanbod
Verwachtingen ledenaantallen & Wachtlijsten
Contributies & Lidmaatschappen
Deze vragen horen bij Onderdeel 2: Kernfuncties.
Voor het beantwoorden van de volgende vragen adviseren wij de volgende zaken bij de hand te hebben:
Overzicht contributies op jouw vereniging
Overzicht lidmaatschapsvormen op jouw vereniging

Ledenbeleid: algemeen
498

10. Monitort jouw vereniging structureel (minimaal 1x per seizoen) de wensen en behoeften van leden ten
aanzien van het welbevinden op de vereniging?
Toelichting: onder 'het welbevinden op de vereniging' wordt enerzijds gedoeld op het plezier en/of voldoening
dat een lid haalt uit het aanbod dat hij of zij aangeboden krijgt en anderzijds op de mate waarin een lid zich
thuis voelt op de vereniging en zich gewaardeerd voelt als lid.
*
Ja, wij voeren regelmatig gesprekken met (groepen van) leden om hier inzicht in te krijgen
Ja, wij houden dit bij via een enquête/vragenlijst
Ja, anders namelijk

Nee

100

11. Wordt er systematisch nagegaan wat de belangrijkste redenen zijn dat leden hun lidmaatschap
beëindigen? *
Ja, wij voeren een gesprek met alle leden die stoppen om hier inzicht in te krijgen
Ja, wij houden dit bij via een enquête/vragenlijst/exitformulier
Ja, anders namelijk

Nee

316

12. Hoe vangt jouw vereniging nieuwe leden op?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Introductie e-mail / Welkomstmail

Een op een gesprek

Informatieboekje

Introductietraining(en)

Voorlichtingsbijeenkomst: informatief ingestoken (hoe
werkt het op de vereniging?)

Wij doen hier niet zo veel aan
Anders, namelijk

Welkomstbijeenkomst: gezellig ingestoken
(kennismaking & leuke activiteiten)

*

109

13. Moeten nieuwe leden bij inschrijving inschrijfgeld betalen? *
Ja
Nee

415

14. Wat is de hoogte van het inschrijfgeld? *
Inschrijfgeld Jongste Jeugd en Jeugd (in euro)
Inschrijfgeld Jong Senioren, Senioren en Veteranen (in euro)

329

15. Welke doelgroepen kunnen terecht bij jouw vereniging?
Toelichting: vink de vakjes aan van de doelgroepen die welkom zijn op jouw vereniging. Het gaat er daarbij
niet om of deze doelgroepen nu ook daadwerkelijk op jouw vereniging rondlopen, het gaat er om dat de
mogelijkheid er is. Reguliere verenigingen kunnen dus alle vakjes aan vinken. Studentenverenigingen, Jeugdverenigingen of Senioren-verenigingen kunnen een selectie maken. *
Personen tot 10 jaar
Personen tussen 11 en 18 jaar
Personen tussen 18 en 25 jaar
Personen tussen 25 en 35 jaar
Personen tussen 35 en 50 jaar
Personen ouder dan 50 jaar

Ledenbeleid: tot 10 jaar (Jongste Jeugd)
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16. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het werven van leden tot 10 jaar (Jongste Jeugd)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen
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17. Waar ligt de prioriteit bij het werven van leden tot 10 jaar (Jongste Jeugd)? *
Meisjes
Jongens
Beide
Niet van toepassing

69

18. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van leden tot 10 jaar (Jongste Jeugd)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

70

19. Waar ligt de prioriteit bij het behoud van leden tot 10 jaar (Jongste Jeugd)? *
Meisjes
Jongens
Beide
Niet van toepassing

71

20. Wat is de ambitie met betrekking tot behoud en werving van leden tot 10 jaar (Jongste Jeugd)? *
Ja, wij willen groeien, voornamelijk door meer leden te werven
Ja, we willen groeien, voornamelijk door meer leden te behouden
Nee, we willen niet groeien

72

21. Wat voor sportaanbod is er binnen jouw vereniging voor leden tot 10 jaar (Jongste Jeugd)?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Clinics

Parahockey: H-hockey

Funkey

Reguliere veldhockeycompetitie

Hockeykamp(en)

Reguliere zaalhockeycompetitie

Onderlinge veldhockeywedstrijden / toernooien
(intern)

Schoolhockey

Onderlinge zaalhockeywedstrijden / toernooien
(intern)
Parahockey: G-hockey
Parahockey: LG-hockey
Parahockey: E-hockey

Urbanhockey
Ander hockeyaanbod, namelijk
*
Ander sportaanbod, namelijk
*

Ledenbeleid: 11 tot 18 jaar (Jeugd)
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22. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het werven van leden van 11 tot 18 jaar (Jeugd)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

75

23. Waar ligt de prioriteit bij het werven van leden van 11 tot 18 jaar (Jeugd)? *
Meisjes
Jongens
Beide
Niet van toepassing
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24. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van leden van 11 tot 18 jaar (Jeugd)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

77

25. Waar ligt de prioriteit bij het behoud van leden van 11 tot 18 jaar (Jeugd)? *
Meisjes
Jongens
Beide
Niet van toepassing

315

26. Wat is de ambitie met betrekking tot behoud en werving van leden van 11 tot 18 jaar (Jeugd)? *
Ja, wij willen groeien, voornamelijk door meer leden te werven
Ja, we willen groeien, voornamelijk door meer leden te behouden
Nee, we willen niet groeien
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27. Wat voor sportaanbod is er binnen jouw vereniging voor leden van 11 tot 18 jaar (Jeugd)?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Clinics

Reguliere zaalhockeycompetitie

Hockeykampen

Schoolhockey

Parahockey: G-hockey

Toernooien

Parahockey: LG-hockey

Urbanhockey

Parahockey: E-hockey

Ander hockeyaanbod, namelijk

Parahockey: H-hockey
Reguliere veldhockeycompetitie

*
Ander sportaanbod, namelijk
*

Ledenbeleid: 18 tot 25 jaar (Jong Senioren)
81

28. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het werven van leden van 18 tot 25 jaar (Jong Senioren)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

82

29. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van leden van 18 tot 25 jaar (Jong Senioren)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

83

30. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van leden van 18 tot 25 jaar (Jong Senioren)
die geen competitie meer willen spelen/minder frequent competitie willen spelen? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

84

31. Wat is de ambitie met betrekking tot behoud en werving van leden van 18 tot 25 jaar (Jong Senioren)? *
Ja wij willen groeien, voornamelijk door meer leden te werven
Ja we willen groeien, voornamelijk door meer leden te behouden
Nee we willen niet groeien

85

32. Wat voor sportaanbod is er binnen de vereniging voor leden van 18 tot 25 jaar (Jong Senioren)?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Clinics

Parahockey: LG-hockey

Flexhockey: Bedrijfshockey

Parahockey: E-hockey

Flexhockey: Hockey7

Parahockey: H-hockey

Flexhockey: Trimhockey (trainingen)

Regulier hockey: Veldhockeycompetitie

Flexhockey: Trimhockey (wedstrijden) /
Avondcompetitie

Regulier hockey: Zaalhockeycompetitie

Onderlinge veldhockeycompetitie (intern)
Onderlinge zaalhockeycompetitie (intern)

Toernooien
Ander hockeyaanbod, namelijk
*

Parahockey: G-hockey
Ander sportaanbod, namelijk
*

Ledenbeleid: 25 tot 35 jaar (Senioren)
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33. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het werven van leden van 25 tot 35 jaar (Senioren)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

499

34. Waar ligt de prioriteit bij het werven van leden van 25 tot 35 jaar (Senioren)? *
Mensen zonder hockey-achtergrond (bijvoorbeeld: ouders van hockeyende jeugdleden zonder hockey
achtergrond)
Mensen met hockey-achtergrond (bijvoorbeeld: oud-leden)
Beide
Niet van toepassing
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35. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van leden van 25 tot 35 jaar (Senioren)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen
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36. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van leden 25 tot 35 jaar (Senioren) die geen
competitie meer willen spelen en/of minder frequent competitie willen spelen? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen
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37. Wat is de ambitie met betrekking tot het behoud en werving van leden van 25 tot 35 jaar (Senioren)? *
Ja wij willen groeien, voornamelijk door meer leden te werven
Ja we willen groeien, voornamelijk door meer leden te behouden
Nee we willen niet groeien

516

38. Wat voor sportaanbod is er binnen de vereniging voor leden van 25 tot 35 jaar (Senioren)?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Flexhockey: Bedrijfshockey

Parahockey: E-hockey

Flexhockey: Hockey7

Parahockey: H-hockey

Flexhockey: Trimhockey (trainingen)

Regulier hockey: Veldhockeycompetitie

Flexhockey: Trimhockey (wedstrijden) /
Avondcompetitie

Regulier hockey: Zaalhockeycompetitie

Onderlinge veldhockeycompetitie (intern)
Onderlinge zaalhockeycompetitie (intern)

Toernooien
Ander hockeyaanbod, namelijk
*

Parahockey: G-hockey
Parahockey: LG-hockey

Ander sportaanbod, namelijk
*
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39. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het betrekken van niet-hockeyende kinderen van deze
doelgroep bij de vereniging? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

Ledenbeleid: 35 jaar tot 50 jaar (Veteranen)

92

40. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het werven van leden van 35 tot 50 jaar (Veteranen)? *
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen
Hier werken we niet aan

501

41. Waar ligt de prioriteit bij het werven van leden van 35 tot 50 jaar (Veteranen)? *
Mensen zonder hockey-achtergrond (bijvoorbeeld: ouders van hockeyende jeugdleden zonder hockey
achtergrond)
Mensen met hockey-achtergrond (bijvoorbeeld: oud-leden)
Beide
Niet van toepassing
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42. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van leden van 35 tot 50 jaar (Veteranen)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen
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43. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van leden van 35 tot 50 jaar (Veteranen) die
geen competitie meer willen spelen en/of minder frequent competitie willen spelen? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

95

44. Wat is de ambitie met betrekking tot behoud en werving van leden van 35 tot 50 jaar (Veteranen)? *
Ja wij willen groeien, voornamelijk door meer leden te werven
Ja we willen groeien, voornamelijk door meer leden te behouden
Nee we willen niet groeien

517

45. Wat voor sportaanbod is er binnen de vereniging voor leden van 35 tot 50 jaar (Veteranen)?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Flexhockey: Bedrijfshockey

Parahockey: LG-hockey

Flexhockey: Fithockey

Parahockey: E-hockey

Flexhockey: Hockey7

Parahockey: H-hockey

Flexhockey: Trimhockey (trainingen)

Regulier hockey: Veldhockeycompetitie

Flexhockey: Trimhockey (wedstrijden) /
Avondcompetitie

Regulier hockey: Zaalhockeycompetitie

Onderlinge veldhockeycompetitie (intern)
Onderlinge zaalhockeycompetitie (intern)

Toernooien
Ander hockeyaanbod, namelijk
*

Parahockey: G-hockey
Ander sportaanbod, namelijk
*
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46. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het betrekken van niet-hockeyende kinderen van deze
doelgroep bij de vereniging? *
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

Ledenbeleid: ouder dan 50 jaar (Veteranen)

407

47. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het werven van leden ouder dan 50 jaar (Veteranen)? *
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen
Hier werken we niet aan

502

48. Waar ligt de prioriteit bij het werven van leden ouder dan 50 jaar (Veteranen)? *
Mensen zonder hockey-achtergrond (bijvoorbeeld: ouders van hockeyende jeugdleden zonder hockey
achtergrond)
Mensen met hockey-achtergrond (bijvoorbeeld: oud-leden)
Beide
Niet van toepassing
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49. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van leden ouder dan 50 jaar (Veteranen)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

409

50. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van leden ouder dan 50 jaar (Veteranen) die
geen competitie meer willen spelen en/of minder frequent competitie willen spelen? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

410

51. Wat is de ambitie met betrekking tot behoud en werving van leden ouder dan 50 jaar (Veteranen)? *
Ja wij willen groeien, voornamelijk door meer leden te werven
Ja we willen groeien, voornamelijk door meer leden te behouden
Nee we willen niet groeien

518

52. Wat voor sportaanbod is er binnen de vereniging voor leden ouder dan 50 jaar (Veteranen)?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Flexhockey: Bedrijfshockey

Parahockey: E-hockey

Flexhockey: Fithockey

Parahockey: H-hockey

Flexhockey: Hockey7

Regulier hockey: Veldhockeycompetitie

Flexhockey: Trimhockey (trainingen)

Regulier hockey: Zaalhockeycompetitie

Flexhockey: Trimhockey (wedstrijden) /
Avondcompetitie

Toernooien

Onderlinge veldhockeycompetitie (intern)

Walkinghockey
Ander hockeyaanbod, namelijk

Onderlinge zaalhockeycompetitie (intern)

*

Parahockey: G-hockey
Parahockey: LG-hockey

Ander sportaanbod, namelijk
*

Ledenbeleid: ledengroei & wachtlijsten
101

53. Wat is de verwachting ten opzichte van het ledenaantal voor het seizoen 2020-2021? *
Aantal leden zal sterk afnemen
Aantal leden zal licht afnemen
Aantal leden zal gelijk blijven
Aantal leden zal licht groeien
Aantal leden zal sterk groeien
We hebben geen idee hoe het ledenaantal zich zal gaan ontwikkelen

417

54. Heeft jouw vereniging een wachtlijst/ledenstop voor bepaalde leeftijdscategorieën/groepen? *
Ja
Nee

102

55. Heeft jouw vereniging een wachtlijst/ledenstop voor leden tot 18 jaar (Jongste Jeugd/Jeugd)? *
Ja, we hebben een ledenstop EN houden een wachtlijst bij
Ja, we hebben een ledenstop MAAR houden geen wachtlijst bij
Nee

418

56. Hoeveel leden tot 18 jaar (Jongste Jeugd/Jeugd) staan er op de wachtlijst? *
Aantal mannelijke leden tot 18 jaar (Jongste Jeugd/Jeugd) op de wachtlijst:
Aantal vrouwelijke leden tot 18 jaar (Jongste Jeugd/Jeugd) op de wachtlijst:

104

57. Heeft jouw vereniging een wachtlijst/ledenstop voor leden ouder dan 18 jaar (Jong
Senioren/Senioren/Veteranen)? *
Ja, we hebben een ledenstop EN houden een wachtlijst bij
Ja, we hebben een ledenstop MAAR houden geen wachtlijst bij
Nee

419

58. Hoeveel leden ouder dan 18 jaar (Jong Senioren/Senioren/Veteranen) staan er op de wachtlijst? *
Aantal mannelijke leden ouder dan 18 jaar (Jong Senioren/Senioren/Veteranen):
Aantal vrouwelijke leden ouder dan 18 jaar (Jong Senioren/Senioren/Veteranen):

Ledenbeleid: contributies, toeslagen & lidmaatschapsvormen

573

59. Wat is de range aan contributiebedragen voor een jaarlidmaatschap op jouw vereniging in het seizoen
2019-2020?
Toelichting: vul hieronder bij de categorieën 'Jongste Jeugd', 'Jeugd' en '(Jong)Senioren & Veteranen' het
hoogste bedrag en het laagste bedrag in dat in het seizoen 2019-2020 wordt geïnd onder competitiespelende
leden voor een jaarlidmaatschap. Het gaat hierbij om de contributies exclusief mogelijke
toeslagen/verhogingen (voor bijvoorbeeld zaalhockey en/of extra trainingsaanbod) .
Onder 'Overig' kan je alle andere vormen van contributies scharen, bijvoorbeeld de contributies van
trainende/trim leden en niet-spelende leden.
*
Laagste contributiebedrag

Hoogste contributiebedrag

Jongste Jeugd (t/m 10 jaar)
Jeugd (11 t/m 18 jaar)
(Jong) Senioren & Veteranen (18 jaar en ouder)
Overig

304

60. Wordt er gewerkt met toeslagen of verhoging van de contributie voor bepaald hockey-/sportaanbod?
Toelichting: onder toeslag of verhoging van de contributie verstaan wij het innen van een extra bedrag
bovenop de reguliere contributie voor een bepaald extra aanbod dat aangeboden wordt.
N.B. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Ja, toeslag/verhoging van de contributie voor: teams die meer/beter/ander trainingsaanbod krijgen dan
andere teams
Ja, toeslag/verhoging van de contributie voor: teams die zaalhockeyen
Ja, toeslag/verhoging van de contributie voor:
*
Nee

326

61. Wat is de toeslag voor dit bepaalde hockeyaanbod? / Hoeveel bedraagt de verhoging van de contributie
voor dit bepaalde hockeyaanbod?
Toelichting: vul per 'soort' toeslag/verhoging in hoe hoog het bedrag dat hiervoor in het seizoen 2019-2020
voor wordt gevraagd.
*
Meer/beter trainingsaanbod voor (jongste) jeugdteams
Meer/beter trainingsaanbod voor (jong) senioren/veteranenteams
Zaalhockey voor (jongste) jeugdteams
Zaalhockey voor (jong) senioren/veteranenteams

421

62. Werk je als vereniging met kortingen voor specifieke doelgroepen en/of 'pakket'contributies?
N.B. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Nee

Ja, meerjarenkorting

Ja, introductiekorting voor de Jongste Jeugd

Ja, familiecontributie

Ja, studentenkorting/korting voor Jong Senioren

Ja, teamcontributie

Ja, korting voor 65+ leden

Ja, namelijk:
*

110

63. Wat voor lidmaatschapsvormen biedt jouw vereniging aan?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Regulier lidmaatschap
Duo-lidmaatschap: delen van één lidmaatschap met
twee leden
Seizoenslidmaatschap: lidmaatschap voor één lid
voor een gedeelte van het seizoen
Trainingslidmaatschap: alleen trainen
Trainingslidmaatschap+: trainen en een x aantal
wedstrijden

Hockey technisch

Familielidmaatschap: lidmaatschap voor het hele
gezin
Teamlidmaatschap: lidmaatschap voor het hele team
Niet-spelend lidmaatschap
Ondersteunend lidmaatschap
Anders, namelijk
*

112
De volgende vragen gaan over de hockey technische zaken op jouw vereniging. Deze vragen hebben betrekking op:
Algemene beleid
Inrichting technisch kader
Trainers
Coaches
Ambities
Deze vragen horen bij Onderdeel 2: Kernfuncties.
Voor het beantwoorden van de volgende vragen adviseren wij de volgende zaken bij de hand te hebben:
De salarisadministratie van jouw vereniging
Aantallen trainers en coaches
Overzicht van de opleidingen die jouw trainers en coaches hebben afgerond

Hockey technisch: algemeen
113

64. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het beleid voor technisch kader (trainers/coaches)?
Toelichting: In hoeverre worden de trainers en coaches begeleid op de vereniging? In hoeverre worden
trainers en coaches opgeleid en wat zijn de ontwikkelmogelijkheden binnen de vereniging? Is er bijvoorbeeld
structureel budget voor opleidingen?
*
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

423

65. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het sporttechnisch beleid?
Toelichting: In welke mate is er sprake van een (doorlopende) leerlijn? In hoeverre is duidelijk hoe spelers
worden beoordeeld en ingedeeld? Is er duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

424

66. Maakt jouw vereniging gebruik van een externe partij om oefenstof voor trainingen te faciliteren? *
Ja, namelijk:

Nee

Hockey technisch: inrichting technisch kader
115

67. Uit hoeveel personen bestaat het technisch kader binnen jouw vereniging (exclusief trainers/coaches) dat
zich bezig houdt met beleid?
Toelichting: onder het technisch kader van jouw vereniging verstaan we alle personen die zich bezig houden
met (het opstellen van) technisch beleid.
In deze vraag willen we enkel weten hoeveel personen dit zijn, buiten de trainers en coaches om. Dit kunnen
bijvoorbeeld technisch coördinatoren/managers/coördinatoren en leden van de technische commissie zijn.
Reken hierbij zowel de vrijwilligers als de betaalde krachten mee.
*
personen

117

68. Heeft jouw vereniging een Technisch Coördinator, Technisch Manager en/of Technisch Directeur?
Toelichting:
Vrijwillig = om-niet of tegen een vrijwilligersvergoeding (maximaal 1700 euro per jaar en 170 euro per
maand)
Betaald = meer dan de vrijwilligersvergoeding
*
Ja, dit is een betaalde kracht Ja, dit is een vrijwilliger Nee
Technisch Coördinator
Technisch Manager
Technisch Directeur

523

69. Hoeveel uren per maand is de Technisch Coördinator werkzaam voor jouw vereniging en tegen welk
uurtarief? *
Uren per maand
Bruto uurtarief (euro)

524

70. Hoeveel uren per maand is de Technisch Coördinator werkzaam voor jouw vereniging? *
Uren per maand

525

71. Hoeveel uren per maand is de Technisch Manager werkzaam voor jouw vereniging en tegen welk
uurtarief? *
Uren per maand
Bruto uurtarief (euro)

527

72. Hoeveel uren per maand is de Technisch Manager werkzaam voor jouw vereniging? *
Uren per maand

526

73. Hoeveel uren per maand is de Technisch Directeur werkzaam voor jouw vereniging en tegen welk
uurtarief? *
Uren per maand
Bruto uurtarief (euro)

528

74. Hoeveel uren per maand is de Technisch Directeur werkzaam voor jouw vereniging? *
Uren per maand

141

75. Heeft of hebben deze professionals een opleiding TM3 en/of TM4 afgerond?
Toelichting: TM3 is de opleiding Technisch Manager 3 die aangeboden wordt door de KNHB. TM4 is de
opleiding Technisch Manager 4 die aangeboden wordt door de KNHB. *
Ja, TM3
Technisch Coördinator
Technisch Manager
Technisch Directeur

Hockey technisch: trainers

Ja, TM4

Nee, hij/zij heeft geen TM3 of TM4 opleiding afgerond

151

76. Hoeveel trainers zijn er in het seizoen 2019-2020 binnen jouw vereniging actief?
Toelichting: tel bij dit aantal ALLE actieve trainers op jouw vereniging mee. Dus: van de trainers van jongste
jeugd t/m de trainers van de trimhockeyers én van de vrijwillige trainers t/m de beroepstrainers. *
trainers

331

77. Wat voor opleiding(en) hebben de trainers op jouw vereniging afgerond?
Toelichting: kruis hieronder de HOOGST genoten opleidingen aan die trainers op jouw vereniging afgerond
hebben.
Voorbeeld: op jouw vereniging zijn er trainers actief van wie een aantal trainers de Basis opleiding hebben
afgerond, een aantal trainers die de HT2 opleiding én de HT3 opleiding hebben afgerond en tot slot een aantal
trainers zonder opleiding. Je kruist dan drie opties aan: 'Geen opleiding', 'KNHB - Basis opleiding' en 'KNHB HT3'.
N.B. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Geen opleiding

KNHB - HT4

KNHB - Basis opleiding

NOC*NSF - HT5

KNHB - HT2

Opleiding van de vereniging

KNHB - HT3

Opleiding van een andere partij (ALO, CIOS,
commerciële partij)

332

78. Hoeveel trainers zonder opleiding zijn er in het seizoen 2019-2020 actief op jouw vereniging en hoeveel
verdienen zij gemiddeld bruto per uur? *
Aantal trainers zonder opleiding
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

334

79. Hoeveel trainers met een afgeronde KNHB basis opleiding zijn er in het seizoen 2019-2020 actief op jouw
vereniging en hoeveel verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal trainers alleen de trainers in waarvan de KNHB Basis opleiding de HOOGST afgeronde
opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal trainers waarvan de KNHB Basis opleiding de
HOOGST afgeronde opleiding is. *
Aantal trainers
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

452

80. Hoeveel trainers met een afgeronde KNHB HT2 opleiding zijn er in het seizoen 2019-2020 actief op jouw
vereniging en hoeveel verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal trainers alleen de trainers in waarvan de KNHB HT2 opleiding de HOOGST afgeronde
opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal trainers waarvan de KNHB HT2 de HOOGST
afgeronde opleiding is. *
Aantal trainers
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

453

81. Hoeveel trainers met een afgeronde KNHB HT3 opleiding zijn er in het seizoen 2019-2020 actief op jouw
vereniging en hoeveel verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal trainers alleen de trainers in waarvan de KNHB HT3 opleiding de HOOGST afgeronde
opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal trainers waarvan de KNHB HT3 de HOOGST
afgeronde opleiding is. *
Aantal trainers
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

600

82. Hoeveel trainers met een afgeronde KNHB HT4 opleiding zijn er in het seizoen 2019-2020 actief op jouw
vereniging en hoeveel verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal trainers alleen de trainers in waarvan de KNHB HT4 opleiding de HOOGST afgeronde
opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal trainers waarvan de KNHB HT4 de HOOGST
afgeronde opleiding is. *
Aantal trainers
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

454

83. Hoeveel trainers met een afgeronde opleiding van de vereniging zijn er in het seizoen 2019-2020 actief op
jouw vereniging en hoeveel verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal trainers alleen de trainers in waarvan de opleiding van de vereniging de HOOGST
afgeronde opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal trainers waarvan de opleiding van de
vereniging de HOOGST afgeronde opleiding is. *
Aantal trainers
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

455

84. Hoeveel trainers met een afgeronde opleiding bij een andere partij zijn er in het seizoen 2019-2020 actief
op jouw vereniging en hoeveel verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal trainers alleen de trainers in waarvan de opleiding van de andere partij de HOOGST
afgeronde opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal trainers waarvan de opleiding van de externe
partij de HOOGST afgeronde opleiding is. *
Aantal trainers
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

456

85. Hoeveel Jongste Jeugdteams (bijvoorbeeld J8E1 en M6E3) van jouw vereniging hebben een trainer?
Toelichting: Vul hieronder bij de drie verschillende opties een percentage in. Dit percentage kan liggen tussen
de 0 en 100%. In de meeste gevallen zal er opgeteld 100% uitkomen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn
(bijvoorbeeld wanneer alle teams 1x in de week training krijgen van een trainer MET opleiding en 1x in de
week van een trainer ZONDER opleiding; vul dan bij beide opties 100% in).
N.B. Onder trainer MET opleiding vallen alle vormen van opleiding (HT4 t/m een eigen opleiding van de
vereniging). *
% teams met trainer MET opleiding
% teams met trainer ZONDER opleiding
% teams zonder trainer

154

86. Hoeveel eerstelijns jeugdteams A t/m C (bijvoorbeeld MA1 en JC1) van jouw vereniging hebben een
trainer?
Toelichting: Vul hieronder bij de drie verschillende opties een percentage in. Dit percentage kan liggen tussen
de 0 en 100%. In de meeste gevallen zal er opgeteld 100% uitkomen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn
(bijvoorbeeld wanneer alle teams 1x in de week training krijgen van een trainer MET opleiding en 1x in de
week van een trainer ZONDER opleiding; vul dan bij beide opties 100% in).
N.B. Onder trainer MET opleiding vallen alle vormen van opleiding (HT4 t/m een eigen opleiding van de
vereniging). *
% teams met trainer MET opleiding
% teams met trainer ZONDER opleiding
% teams zonder trainer

155

87. Hoeveel van de overige jeugdteams (D-teams & A t/m C jeugdteams met teamnummer 2 en hoger) van
jouw vereniging hebben een trainer?
Toelichting: Vul hieronder bij de drie verschillende opties een percentage in. Dit percentage kan liggen tussen
de 0 en 100%. In de meeste gevallen zal er opgeteld 100% uitkomen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn
(bijvoorbeeld wanneer alle teams 1x in de week training krijgen van een trainer MET opleiding en 1x in de
week van een trainer ZONDER opleiding; vul dan bij beide opties 100% in).
N.B. Onder trainer MET opleiding vallen alle vormen van opleiding (HT4 t/m een eigen opleiding van de
vereniging). *
% teams met trainer MET opleiding
% teams met trainer ZONDER opleiding
% teams zonder trainer

156

88. Hoeveel jong senioren & seniorenteams van jouw vereniging hebben een trainer?
Toelichting: Vul hieronder bij de drie verschillende opties een percentage in. Dit percentage kan liggen tussen
de 0 en 100%. In de meeste gevallen zal er opgeteld 100% uitkomen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn
(bijvoorbeeld wanneer alle teams 1x in de week training krijgen van een trainer MET opleiding en 1x in de
week van een trainer ZONDER opleiding; vul dan bij beide opties 100% in).
N.B. Onder trainer MET opleiding vallen alle vormen van opleiding (HT4 t/m een eigen opleiding van de
vereniging). *
% teams met trainer MET opleiding
% teams met trainer ZONDER opleiding
% teams zonder trainer

158

89. Hoeveel veteranenteams van jouw vereniging hebben een trainer?
Toelichting: Vul hieronder bij de drie verschillende opties een percentage in. Dit percentage kan liggen tussen
de 0 en 100%. In de meeste gevallen zal er opgeteld 100% uitkomen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn
(bijvoorbeeld wanneer alle teams 1x in de week training krijgen van een trainer MET opleiding en 1x in de
week van een trainer ZONDER opleiding; vul dan bij beide opties 100% in).
N.B. Onder trainer MET opleiding vallen alle vormen van opleiding (HT4 t/m een eigen opleiding van de
vereniging). *
% teams met trainer MET opleiding
% teams met trainer ZONDER opleiding
% teams zonder trainer

Hockey technisch: coaches
617

90. Hebben jullie coaches in het seizoen 2019-2020?
Het gaat hier om ALLE actieve coaches op jouw vereniging. Dus: van de coaches van jongste jeugd t/m de
coaches van de veteranen én van de vrijwillige coaches t/m de beroepscoaches. *
Ja
Nee

336

91. Hoeveel coaches zijn er in het seizoen 2019-2020 binnen jouw vereniging actief?
Toelichting: tel bij dit aantal ALLE actieve coaches op jouw vereniging mee. Dus: van de coaches van jongste
jeugd t/m de coaches van de veteranen én van de vrijwillige coaches t/m de beroepscoaches. *
coaches

337

92. Wat voor opleiding(en) hebben de coaches op jouw vereniging afgerond?
Toelichting: kruis hieronder de HOOGST genoten opleidingen aan die coaches op jouw vereniging afgerond
hebben.
Voorbeeld: op jouw vereniging zijn er coaches actief van wie een aantal coaches de Basis opleiding hebben
afgerond, een aantal coaches die de HT2 opleiding én de HT3 opleiding hebben afgerond en tot slot een
aantal coaches zonder opleiding. Je kruist dan drie opties aan: 'Geen opleiding', 'KNHB - Basis' en 'KNHB HT3'.
N.B. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Geen opleiding

KNHB - HT4

KNHB - Basis opleiding

NOC*NSF - HT5

KNHB - HT2

Opleiding van de vereniging

KNHB - HT3

Opleiding van een andere partij (ALO, CIOS,
commerciële partij)

338

93. Hoeveel coaches zonder opleiding zijn er actief op jouw vereniging en hoeveel verdienen zij gemiddeld
bruto per uur? *
Aantal coaches zonder opleiding
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

339

94. Hoeveel coaches met een afgeronde KNHB basis opleiding zijn er actief op jouw vereniging en hoeveel
verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal coaches alleen de coaches in waarvan de KNHB basis opleiding de HOOGST afgeronde
opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal coaches waarvan de KNHB basis opleiding de
HOOGST afgeronde opleiding is. *
Aantal coaches
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

457

95. Hoeveel coaches met een afgeronde KNHB HT2 opleiding zijn er actief op jouw vereniging en hoeveel
verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal coaches alleen de coaches in waarvan de KNHB HT2 opleiding de HOOGST afgeronde
opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal coaches waarvan de KNHB HT2 opleiding de
HOOGST afgeronde opleiding is. *
Aantal coaches
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

458

96. Hoeveel coaches met een afgeronde KNHB HT3 opleiding zijn er actief op jouw vereniging en hoeveel
verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal coaches alleen de coaches in waarvan de KNHB HT3 opleiding de HOOGST afgeronde
opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal coaches waarvan de KNHB HT3 opleiding de
HOOGST afgeronde opleiding is. *
Aantal coaches
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

459

97. Hoeveel coaches met een afgeronde opleiding van de vereniging zijn er actief op jouw vereniging en
hoeveel verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal coaches alleen de coaches in waarvan de opleiding van de vereniging de HOOGST
afgeronde opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal coaches waarvan de opleiding van de
vereniging de HOOGST afgeronde opleiding is. *
Aantal coaches
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

460

98. Hoeveel coaches met een afgeronde opleiding van een andere partij zijn er actief op jouw vereniging en
hoeveel verdienen zij gemiddeld bruto per uur?
Toelichting:
* Vul bij het aantal coaches alleen de coaches in waarvan de opleiding van de andere partij de HOOGST
afgeronde opleiding is.
* Reken bij het gemiddelde bruto uurtarief alleen met het aantal coaches waarvan de opleiding van de externe
partij de HOOGST afgeronde opleiding is. *
Aantal coaches
Gemiddeld bruto uurtarief (in euro)

461

99. Hoeveel Jongste Jeugdteams (bijvoorbeeld J8E1 en M6E3) van jouw vereniging hebben een coach?
Toelichting: Vul hieronder bij de drie verschillende opties een percentage in. Dit percentage kan liggen tussen
de 0 en 100%. In de meeste gevallen zal er opgeteld 100% uitkomen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn
(bijvoorbeeld wanneer er bij jouw vereniging geen competitiespelende-teams zijn in deze categorie; vul dan bij
alle drie 0% in).
N.B. Onder coach MET opleiding vallen alle vormen van opleiding (HT4 t/m een eigen opleiding van de
vereniging). *
% teams met coach MET opleiding
% teams met coach ZONDER opleiding
% teams zonder coach

340

100. Hoeveel eerstelijns jeugdteams A t/m C (bijvoorbeeld MA1 en JC1) van jouw vereniging hebben een
coach?
Toelichting: Vul hieronder bij de drie verschillende opties een percentage in. Dit percentage kan liggen tussen
de 0 en 100%. In de meeste gevallen zal er opgeteld 100% uitkomen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn
(bijvoorbeeld wanneer er bij jouw vereniging geen teams zijn in deze categorie; vul dan bij alle drie 0% in).
N.B. Onder coach MET opleiding vallen alle vormen van opleiding (HT4 t/m een eigen opleiding van de
vereniging). *
% teams met coach MET opleiding
% teams met coach ZONDER opleiding
% teams zonder coach

341

101. Hoeveel van de overige jeugdteams (D-teams en A t/m C teams met teamnummer 2 en hoger) van jouw
vereniging hebben een coach?
Toelichting: Vul hieronder bij de drie verschillende opties een percentage in. Dit percentage kan liggen tussen
de 0 en 100%. In de meeste gevallen zal er opgeteld 100% uitkomen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn
(bijvoorbeeld wanneer er bij jouw vereniging geen teams zijn in deze categorie; vul dan bij alle drie 0% in).
N.B. Onder coach MET opleiding vallen alle vormen van opleiding (HT4 t/m een eigen opleiding van de
vereniging). *
% teams met coach MET opleiding
% teams met coach ZONDER opleiding
% teams zonder coach

342

102. Hoeveel jong senioren & seniorenteams van jouw vereniging hebben een coach?
Toelichting: Vul hieronder bij de drie verschillende opties een percentage in. Dit percentage kan liggen tussen
de 0 en 100%. In de meeste gevallen zal er opgeteld 100% uitkomen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn
(bijvoorbeeld wanneer er bij jouw vereniging geen teams zijn in deze categorie; vul dan bij alle drie 0% in).
N.B. Onder coach MET opleiding vallen alle vormen van opleiding (HT4 t/m een eigen opleiding van de
vereniging). *
% teams met coach MET opleiding
% teams met coach ZONDER opleiding
% teams zonder coach

343

103. Hoeveel veteranenteams van jouw vereniging hebben een coach?
Toelichting: Vul hieronder bij de drie verschillende opties een percentage in. Dit percentage kan liggen tussen
de 0 en 100%. In de meeste gevallen zal er opgeteld 100% uitkomen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn
(bijvoorbeeld wanneer er bij jouw vereniging geen teams zijn in deze categorie; vul dan bij alle drie 0% in).
N.B. Onder coach MET opleiding vallen alle vormen van opleiding (HT4 t/m een eigen opleiding van de
vereniging). *
% teams met coach MET opleiding
% teams met coach ZONDER opleiding
% teams zonder coach

Hockey technisch: ambities
305

104. Wat zijn de ambities van jouw vereniging ten aanzien van jullie standaard teams (D1/H1) voor het
veldhockey? *

D1

Hoofdklasse
Promotieklasse
Overgangsklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse

H1

Hoofdklasse
Promotieklasse
Overgangsklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse

430

105. Wat zijn de ambities van jouw vereniging ten aanzien van jullie standaard teams (D1/H1) voor het
zaalhockey? *

D1

Hoofdklasse
Topklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse

H1

Hoofdklasse
Topklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse

306

106. Wat zijn de ambities van jouw vereniging ten aanzien van jullie eerstelijnsteam in de A- en B-jeugd voor
het veldhockey? *

MA1

Landelijk
Super
Topklasse
Subtopklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse
Vijfde klasse

JA1

Landelijk
Super
Topklasse
Subtopklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse
Vijfde klasse

MB1

Landelijk
Super
Topklasse
Subtopklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse
Vijfde klasse

JB1

Landelijk
Super
Topklasse
Subtopklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse
Vijfde klasse

447

107. Wat zijn de ambities van jouw vereniging ten aanzien van jullie eerstelijnsteam in de A- en B-jeugd voor
het zaalhockey? *

MA1

Topklasse
Subtopklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse
Vijfde klasse

JA1

Topklasse
Subtopklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse
Vijfde klasse

MB1

Topklasse
Subtopklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse
Vijfde klasse

JB1

Topklasse
Subtopklasse
Eerste klasse
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse
Vijfde klasse

Arbitrage
314
De volgende vragen gaan over arbitrage. Deze vragen hebben betrekking op:
Algemene beleid
Begeleiding en opleiding
Financiële vergoeding
Deze vragen horen bij Onderdeel 2 Kernfuncties.

Arbitrage

166

108. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het arbitrage-beleid? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

169

109. Is er begeleiding voor de scheidsrechters op jouw vereniging? *
Ja
Nee

463

110. Hoe ziet deze begeleiding voor scheidsrechters er uit? *

168

111. Heeft jouw vereniging een CS+ leercoach? *
Ja
Nee

170

112. Krijgen scheidsrechters een financiële vergoeding die door de vereniging wordt gefaciliteerd?
Toelichting: Onder een financiële vergoeding gefaciliteerd door de vereniging verstaan we vergoedingen
vanuit de vereniging voor het fluiten. Hier onder valt dus niet het onderling 'verkopen' van fluitbeurten. *
Ja
Nee

317

113. Hoeveel bedraagt de financiële vergoeding per wedstrijd? *
euro per wedstrijd

Onderdeel 3: Randvoorwaarden
171
Dit onderdeel van de vragenlijst bevat vragen ten aanzien van wat wij de ‘randvoorwaarden’ van de vereniging hebben genoemd.
Onder de randvoorwaarden van de vereniging scharen wij:
•
•
•
•
•

Accommodatie
Personeel (vrijwilligers en betaalde krachten)
Financiën (inclusief sponsoring)
Tucht en S&R
Sociaal veilige sportomgeving

Het invullen van dit onderdeel duurt ongeveer 30 minuten.
Een aantal praktische zaken ten aanzien van het invullen van de monitor:
Je antwoorden worden opgeslagen door verder te klikken naar de volgende pagina;
Doorklikken naar een volgende pagina is enkel mogelijk wanneer je alle vragen beantwoord hebt (dit om te voorkomen dat je
per ongeluk een vraag overslaat);
Gebruik de knoppen van de vragenlijsttool om voor- en achteruit te gaan in de vragenlijst; deze staan onderaan elke pagina. De
vragenlijst wordt niet opgeslagen wanneer de 'terug-knop' bovenin de browser gebruikt wordt;
Het is mogelijk om de vragenlijst in meerdere keren in te vullen. Wanneer je op de link in de toegestuurde e-mail klikt, kom je bij
de vragen uit waar je de vorige keer was gebleven (mits je deze goed opgeslagen hebt, zie de punten hierboven).

Accomodatie
172
De volgende vragen gaan over de accommodatie van jouw vereniging. Deze vragen hebben betrekking op:
Eigendom, onderhoud en nevengebruik
Capaciteit & kwaliteit
Faciliteiten & horeca
Deze vragen horen bij Onderdeel 3: Randvoorwaarden.

Accommodatie: eigendom, onderhoud & nevengebruik

173

114. Heeft jouw vereniging een eigen sportaccommodatie of -complex?
Toelichting: Onder een eigen sportaccommodatie of -complex wordt het exclusief gebruiksrecht van
accommodatie verstaan. Dit houdt in dat je als vereniging de enige die gebruikt maakt van de
sportaccommodatie of -complex of zelf bepaalt wie nog meer gebruik maakt van de sportaccommodatie of complex.
Vul 'nee' in als jouw vereniging geen eigen sportaccommodatie of -complex heeft, vul 'niet van toepassing' in
als het gebruik van de accommodatie niet van toepassing is (bijvoorbeeld wanneer jouw vereniging geen
zaalhockey aanbiedt). *
Ja

Nee

Niet van toepassing

Buitensportaccommodatie: accommodatie voor veldhockey
Binnensportaccommodatie: accommodatie voor zaalhockey

469

115. Van hoeveel sportaccommodaties of - complexen maakt jouw vereniging gebruik?
Vul 'niet van toepassing' in als het gebruik van de accommodatie niet van toepassing is (bijvoorbeeld wanneer
jouw vereniging geen zaalhockey aanbiedt). *
Eén

Twee

Drie

Vier of meer Niet van toepassing

Buitensportaccommodatie: accommodatie voor veldhockey
Binnensportaccommodatie: accommodatie voor zaalhockey

174

116. Bij wie ligt het eigendom van de (hoofd)sportaccommodatie of -complex waar jouw vereniging gebruik
van maakt?
Toelichting: vul hieronder per onderdeel van de (hoofd)sportaccommodatie in bij wie het eigendom ligt. *
Aparte
Onszelf (eigendoms)stichting
Buitensportaccommodatie: clubhuis
Buitensportaccommodatie: kleedkamers
Buitensportaccommodatie: velden
Binnensportaccommodatie: clubhuis of kantine
Binnensportaccommodatie: kleedkamers
Binnensportaccommodatie: zaal

Gemeente

Een andere
partij/organisatie

Niet van
toepassing

320

117. Bij welke andere partij of organisatie ligt het eigendom van het clubhuis van de buitensportaccommodatie
waar jullie gebruik van maken? *

344

118. Bij welke andere partij of organisatie ligt het eigendom van de kleedkamers van de
buitensportaccommodatie waar jullie gebruik van maken? *

345

119. Bij welke andere partij of organisatie ligt het eigendom van de velden van de buitensportaccommodatie
waar jullie gebruik van maken? *

346

120. Bij welke andere partij of organisatie ligt het eigendom van het clubhuis of de kantine van de
binnensportaccommodatie waar jullie gebruik van maken? *

605

121. Bij welke andere partij of organisatie ligt het eigendom van de kleedkamers van de
binnensportaccommodatie waar jullie gebruik van maken? *

606

122. Bij welke andere partij of organisatie ligt het eigendom van de zaal van de binnensportaccommodatie
waar jullie gebruik van maken? *

544

123. Hoe beoordeel je de relatie die jouw vereniging heeft met de gemeente of andere partij/organisatie die
eigenaar is de (hoofd)sportaccommodatie of -complex waar jouw vereniging gebruik van maakt?
Toelichting: vul hieronder per onderdeel van de (hoofd)sportaccommodatie hoe de relatie is. *
Heel slecht

Slecht

Neutraal

Goed

Heel goed

Buitensportaccommodatie: clubhuis
Buitensportaccommodatie: kleedkamers
Buitensportaccommodatie: velden
Binnensportaccommodatie: clubhuis of kantine
Binnensportaccommodatie: kleedkamers
Binnensportaccommodatie: zaal

180

124. Wie verzorgt het onderhoud van de (hoofd)sportaccommodatie of -complex waar jullie gebruik van
maken?
Toelichting: vul hieronder per onderdeel van de (hoofd)sportaccommodatie of -complex wie het onderhoud
verzorgt. *

Wij
zelf
Buitensportaccommodatie: clubhuis
Buitensportaccommodatie: kleedkamers
Buitensportaccommodatie: velden
Binnensportaccommodatie: clubhuis of kantine
Binnensportaccommodatie: kleedkamers
Binnensportaccommodatie: zaal

Gemeente/Exploitant Onderhoudsbedrijf

Deels zelf,
deels
andere
partij

Niet van
toepassing

549

125. Vindt er nevengebruik plaats op de (hoofd)sportaccommodatie of -complex waar jouw vereniging gebruik
van maakt?
Toelichting: vul hieronder per onderdeel van de (hoofd)sportaccommodatie of -complex of er wel of geen
nevengebruik plaatsvindt. Onder nevengebruik verstaan we het gebruik van (delen van de accommodatie)
door anderen; zoals hockey/sportverenigingen, scholen of het huiswerkinstanties. *
Ja
Buitensportaccommodatie: clubhuis
Buitensportaccommodatie: kleedkamer
Buitensportaccommodatie: velden
Binnensportaccommodatie: clubhuis of kantine
Binnensportaccommodatie: kleedkamer
Binnensportaccommodatie: zaal

487

126. Door welke partij(en) vindt er nevengebruik plaats in het clubhuis? *

492

127. Door welke partij(en) vindt er nevengebruik plaats op de velden? *

493

128. Door welke partij(en) vindt er nevengebruik plaats in de zaal? *

Accommodatie: capaciteit & kwaliteit

Nee

554

129. Voorziet de capaciteit van de (hoofd) sportaccommodatie of -complex in de behoeften van de
vereniging? *
Capaciteit is toereikend

Capaciteit is niet toereikend

Buitensportaccommodatie: clubhuis
Buitensportaccommodatie: kleedkamers
Buitensportaccommodatie: velden
Binnensportaccommodatie: clubhuis of kantine
Binnensportaccommodatie: kleedkamers
Binnensportaccommodatie: zaal

559

130. Hoe beoordeel je de kwaliteit van de (hoofd)sportaccommodatie of -complex waar jouw vereniging
gebruik van maakt?
Toelichting: vul hieronder per onderdeel van de (hoofd)sportaccommodatie hoe de kwaliteit is. *
Heel slecht
Buitensportaccommodatie: clubhuis
Buitensportaccommodatie: kleedkamers
Buitensportaccommodatie: velden
Binnensportaccommodatie: clubhuis of kantine
Binnensportaccommodatie: kleedkamers
Binnensportaccommodatie: zaal

Accommodatie: faciliteiten & horeca

Slecht

Neutraal

Goed

Heel goed

192

131. Welke van de volgende faciliteiten biedt de (hoofd)sportaccommodatie of -complex van jouw vereniging?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
*
Anders, namelijk

Huiswerkbegeleiding
*

Kantoorfaciliteiten (internet)

Busvervoer van/naar accommodatie georganiseerd

Kinderopvang

Buurthuisfunctie

Kinderspeelplaats

Fitnessruimte

Sportshop

Fysiotherapie/sportverzorger

Werk-/huis-/vergaderruimtes

Geen enkele
Horeca

318

132. Hoe worden de horecafaciliteiten geëxploiteerd? *
Vrijwilligers
Betaalde krachten
Verpacht aan derden
Anders, namelijk ...
*

Personeel: vrijwilligers & betaalde krachten

194
De volgende vragen gaan over het personeel van de vereniging. Onder het personeel scharen we zowel de vrijwilligers als de
(eventuele) betaalde krachten:
Vrijwilligers: alle mensen die het afgelopen seizoen zonder vergoeding (om-niet) of tegen een vrijwilligersvergoeding (maximaal
1.700 euro per jaar en maximaal 170 euro per maand of tegen alleen onkosten-vergoeding) actief zijn geweest voor jouw
vereniging. Het gaat daarbij om mensen die meer doen dan de standaard taken die van elk lid worden verwacht (zoals een
'fluitbeurt');
Betaalde krachten: alle mensen die het afgelopen seizoen actief zijn geweest voor jouw vereniging tegen betaling. Het gaat
daarbij om betaling die MEER is dan de vrijwilligersvergoeding. Dit kunnen zowel ZZP'ers zijn als personen die op de
loonadministratie van de vereniging staan.
Deze vragen hebben betrekking op:
Algemene beleid
Beleid & aantallen vrijwilligers
(eventueel) Beleid & aantallen betaalde krachten
Deze vragen horen bij Onderdeel 3: Randvoorwaarden.
Voor het beantwoorden van de volgende vragen adviseren wij de volgende zaken bij de hand te hebben:
Aantallen vrijwilligers en (eventuele) betaalde krachten
De salarisadministratie van jouw vereniging

Personeel: algemeen
197

133. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het algemene personeelsbeleid?
Toelichting: onder het personeelsbeleid verstaan we het beleid ten opzichte van het totale personeel. Met het
personeel bedoelen we zowel de vrijwilligers als de (eventuele) betaalde krachten:
Vrijwilligers: alle mensen die het afgelopen seizoen zonder vergoeding (om-niet) of tegen een
vrijwilligersvergoeding (maximaal 1.700 euro per jaar en maximaal 170 euro per maand óf een onkostenvergoeding) actief zijn geweest voor jouw vereniging. Het gaat daarbij om mensen die meer doen dan de
standaard taken die van elk lid worden verwacht (zoals een 'fluitbeurt');
Betaalde krachten: alle mensen die het afgelopen seizoen actief zijn geweest voor jouw vereniging tegen
betaling. Het gaat daarbij om betaling die MEER is dan de vrijwilligersvergoeding. Dit kunnen zowel
ZZP'ers zijn als personen die op de loonadministratie van de vereniging staan.
*
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

Personeel: vrijwilligers

494

134. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het werven van vrijwilligers? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

495

135. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het behoud van vrijwilligers? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

195

136. Hoeveel vrijwilligers zijn er in het seizoen 2019-2020 binnen jouw vereniging actief?
Toelichting: onder vrijwilligers verstaan we alle mensen die het afgelopen seizoen zonder vergoeding (om-niet)
of tegen een vrijwilligersvergoeding (maximaal 1.700 euro per jaar en maximaal 170 euro per maand óf een
onkosten-vergoeding) actief zijn geweest voor jouw vereniging. Het gaat daarbij om mensen die meer doen
dan de standaard taken die van elk lid worden verwacht (zoals een 'fluitbeurt');
Vul hieronder per categorie in hoeveel vrijwilligers er zijn binnen de vereniging: allereerst het totaal van alle
vrijwilligers, vervolgens opgesplitst in sportspecifieke zaken en niet-sportspecifieke zaken. Wanneer één
persoon zich zowel bezighoudt met sportspecifieke zaken als niet-sportspecifieke zaken, mag deze persoon
bij beide categorieën meegeteld worden.
*
Totaal aantal vrijwilligers
Totaal aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met hockeyspecifieke zaken (bijvoorbeeld technische
commissie, arbitragecommissie)
Totaal aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met niet-hockeyspecifieke zaken (bijvoorbeeld
accommodatiecommissie, evenementencommissie of barcommissie)

232

137. Beschikt jouw vereniging momenteel over voldoende vrijwilligers? *
We hebben (meer dan) genoeg vrijwilligers: we kunnen alle gewenste portefeuilles bezetten / taken
verdelen
We hebben voldoende vrijwilligers: we kunnen de 'basis' portefeuilles bezetten / taken verdelen maar zijn
nog op zoek naar vrijwilligers voor andere portefeuilles / extra taken
We hebben te weinig vrijwilligers: we kunnen zelfs de 'basis' portefeuilles niet bezetten / taken verdelen

236

138. In hoeverre worden vrijwilligers betrokken bij het vaststellen van hun eigen takenpakket? *
We vullen vacatures zonder te vragen naar wensen
We vragen eenmalig naar wensen en vullen op basis daarvan vacatures in
We vragen minimaal één keer per jaar naar tevredenheid, feedback, wensen, etc.

Personeel: betaalde krachten
352

139. Zijn er in het seizoen 2019-2020 betaalde krachten binnen jouw vereniging actief?
Onder betaalde krachten verstaan we alle mensen die het afgelopen seizoen actief zijn geweest voor jouw
vereniging tegen betaling. Het gaat daarbij om betaling die MEER is dan de vrijwilligersvergoeding (maximaal
1700 euro per jaar en maximaal 170 euro per maand). Dit kunnen zowel ZZP'ers zijn als personen die op de
loonadministratie van de vereniging staan. *
Ja
Nee

198

140. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het beleid ten aanzien van betaalde krachten? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

594

141. Hoeveel betaalde krachten zijn er in het seizoen 2019-2020 binnen jouw vereniging actief en voor
hoeveel uur in de maand?
Onder betaalde krachten verstaan we alle mensen die het afgelopen seizoen actief zijn geweest voor jouw
vereniging tegen betaling. Het gaat daarbij om betaling die MEER is dan de vrijwilligersvergoeding (maximaal
1700 euro per jaar en maximaal 170 euro per maand). Dit kunnen zowel ZZP'ers zijn als personen die op de
loonadministratie van de vereniging staan.
Vul hieronder per categorie in hoeveel betaalde krachten er zijn binnen de vereniging én voor uur in maand):
allereerst het totaal van alle betaalde krachten, vervolgens opgesplitst in sportspecifieke zaken en nietsportspecifieke zaken. Wanneer één persoon zich zowel bezighoudt met sportspecifieke zaken als nietsportspecifieke zaken, mag deze persoon bij beide categorieën meegeteld worden.
*
Aantal
betaalde
krachten

Aantal werkzame uren door
betaalde krachten per maand

Totaal betaalde krachten
Betaalde krachten dat zich bezig houdt met hockeyspecifieke zaken
(bijvoorbeeld Technisch Coördinator of betaalde spelers)
Betaalde krachten dat zich bezig houdt met niet-hockeyspecifieke zaken
(bijvoorbeeld barpersoneel, personeel voor onderhoud accommodatie)

209

142. Hoe worden de volgende groepen betaald?
Toelichting: vink per groep aan hoe de betaling plaatsvindt. Per groep zijn er meerdere antwoorden mogelijk.
Wanneer (een deel van) een bepaalde groep geen betaling (MEER dan de vrijwilligersvergoeding) ontvangt, kies
dan voor 'niet van toepassing: worden niet betaald en/of krijgen vrijwilligersvergoeding'. *

Zelfstandige met
Zelfstandige zonder
modelovereenkomst modelovereenkomst Loonadministratie
Coaches
Scheidsrechters
Spelers
Trainers
Technisch
coördinator/Technisch
manager/Technisch
directeur
Verenigingsmanager
Overig personeel

Niet van toepassing:
Via opgave
worden niet betaald
belastingdienst
en/of krijgen
(IB47)
vrijwilligersvergoeding

200

143. Met wat voor soort contracten wordt er gewerkt binnen de vereniging?
Toelichting: vink per groep aan met wat voor soort contract er gewerkt wordt. Per groep zijn er meerdere
antwoorden mogelijk. *
Tijdelijk

Vast

Coaches
Scheidsrechters
Spelers
Technisch coördinator/Technisch
manager/Technisch directeur
Trainers
Verenigingsmanager
Overig personeel

199

144. Wie voert de loonadministratie? *
Wij zelf
Administratiekantoor
Sportservice bureau
Anders, namelijk

Personeel: overig
63

145. Heeft jouw vereniging een RI&E?
Toelichting: een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Een RI&E dient te bestaan uit:
een inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op
het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
de evaluatie van de risico's die aan de gevaren zijn verbonden;
de prioritering van de risico's;
de vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.
*
Ja
Nee

589
Goed om te weten!
Een sportvereniging die in totaal voor minimaal veertig uur per week betaalde krachten in dienst heeft is verplicht een (RI&E) uit te
voeren. Ook een sportvereniging met enkel vrijwilligers of met betaalde krachten voor minder dan veertig uur per week, doet er goed
aan een RI&E uit te voeren. Het bestuur van zo’n sportvereniging kan namelijk ook aansprakelijk worden gesteld voor schade door
ziekte of een ongeval. Daarnaast is het hebben van een actuele RI&E vaak verplicht gesteld in de polisvoorwaarden van een
aansprakelijkheidsverzekering.
Meer informatie over RI&E vind je hier: https://www.sportwerkgever.nl/rie-regels/46657-rie-regels.html

64

146. Hoe wordt de RI&E up-to-date gehouden? *
Niet
Periodiek worden die tegen het licht gehouden
Formele jaarlijkse evaluatie

529

147. Zou jouw vereniging hulp willen hebben bij het opstellen van een RI&E? *
Ja
Nee

590
Goed om te weten!
Sportverenigingen kunnen bij het opstellen van een RI&E gebruikmaken van de Sport RI&E van de WOS. Dit instrument houdt
rekening met risico’s binnen grote, middelgrote en kleinere sportorganisaties. Binnen de Sport RI&E is voor een groot aantal sporten
een op maat gemaakte vragenset beschikbaar die aansluit bij de sportspecifieke risico's.

241

148. Heeft jouw vereniging een verenigingsmanager? *
Ja, de verenigingsmanager is een van de betaalde medewerkers
Ja, de verenigingsmanager is een van onze vrijwilligers
Nee

519

149. Wat zijn de taken van de verenigingsmanager?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. *
Algemeen aanspreekpunt voor leden en leveranciers

Organiseren van de bar en horeca

Coördinatie evenementen

Planning trainingen

Dagelijkse leiding op de vereniging (niet hockey
gerelateerde zaken)

Planning wedstrijden (wedstrijdsecretariaat)
Anders, namelijk

Onderhoud en gebruik complex
Ondersteuning bestuur en commissies

496

150. Hoeveel uren per maand is de verenigingsmanager werkzaam voor de vereniging?
uren per maand

497

151. Kan de vereniging gebruik maken een combinatiefunctionaris en/of buurtsportcoach via de gemeente? *
Ja en we maken hier gebruik van
Ja, maar we maken hier GEEN gebruik van
Nee
Weet ik niet

503

152. Voor wat voor activiteiten maakt jouw vereniging gebruik van een combinatiefunctionaris of
buurtsportcoach? *
Activiteiten op de vereniging
Activiteiten op scholen
Activiteiten in de wijk (bijvoorbeeld pleintjes/parken)
Anders, namelijk

357

153. Heeft de vereniging de combinatiefunctionaris en/of buurtsportcoach in dienst? *
Ja
Nee

Financiën

243
De volgende vragen gaan over financiën. Deze vragen hebben betrekking op:
Huidige financiële situatie
Sponsoring
Subsidiemogelijkheden
Deze vragen horen bij Onderdeel 3: Randvoorwaarden.
Voor het beantwoorden van de volgende vragen adviseren wij de volgende zaken bij de hand te hebben:
De financiële administratie van jouw vereniging van het seizoen 2018-2019
De financiële administratie van jouw vereniging van het seizoen 2017-2018

Financiën: financiële situatie
504

154. Wat was het totaal bedrag aan inkomsten in het seizoen 2017-2018? *
euro

244

155. Wat was het totaal bedrag aan inkomsten in het seizoen 2018-2019? *
euro

312

156. Hoe was de verhouding van inkomsten in het seizoen 2018-2019 procentueel verdeeld? *
Contributie
Sponsoring (inclusief in-kind sponsoring/businessclub)
Horeca
Exploitatie clubhuis & velden (verhuur faciliteiten; aan bijvoorbeeld
fysio/studiebegeleiding/kinderopvang)
Exploitatie blaashal/zaalhockeyhal (verhuur eventuele eigen zaalhockeyhal)
Subsidie (bijvoorbeeld gemeentelijke/provinciale bijdragen)
Giften (particuliere bijdragen)
Overig (waaronder toernooien, evenementen/acties om geld op te halen voor de vereniging)
0 out of 100% Total

506

157. Uit wat voor inkomsten bestaat de post 'Overig'? *

505

158. Wat was het totaal bedrag aan uitgaven in het seizoen 2017-2018? *
euro

245

159. Wat was het totaal bedrag aan uitgaven in het seizoen 2018-2019? *
euro

313

160. Hoe was de verhouding van uitgaven in het seizoen 2018-2019 procentueel verdeeld? *
Administratiepakketten (waaronder ledenpakket)
Afdracht KNHB
Clubhuis (alle kosten rondom clubhuis/kleedkamer; denk aan energie, afschrijvingen, onderhoud,
schoonmaak, reparatie)
Horeca inkoop
Personeelskosten
Velden (denk aan: afschrijvingen, onderhoud, waterverbruik, veldverlichting, aanschaf materiaal:
pionnen, netten, etc.)
Zaalhockey (denk aan: zaalhuur, afschrijvingen/onderhoud eigen hal, aanschaf materiaal)
Overig (bijvoorbeeld verzekeringen, administratie- en communicatiekosten)
0 out of 100% Total

507

161. Uit wat voor uitgaven bestaat de post 'Overig'? *

248

162. Wat is het gemiddelde resultaat van de afgelopen vijf jaar van jouw vereniging? *
Verlies: minimaal 5% meer kosten dan baten
Break-even
Winst: minimaal 5% meer baten dan kosten

253

163. Kun je aangeven in welke mate de onderstaande situaties van toepassing zijn binnen jouw vereniging? *
Helemaal niet mee
eens

Niet mee
eens

Neutraal

Mee
eens

Helemaal mee
eens

De vereniging denkt bij het financieel beleid een
aantal jaren vooruit
De vereniging heeft (zonder reserveringen aan
te spreken) altijd ruimte binnen haar begroting
voor onverwachte uitgaven
De laatste jaren ondervindt de vereniging steeds
meer problemen met het innen van de
contributies
De vereniging weet eenvoudig nieuwe financiële
middelen te vinden

508

164. Wil je dat de KNHB je in contact brengt met een externe partij die je ondersteuning kan bieden bij het
innen van de contributies? *
Ja
Nee

Financiën: sponsoring
273

165. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan sponsoring? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

250

166. Had jouw vereniging in het seizoen 2018-2019 meer of minder dan 50.000 euro aan sponsorinkomsten
(in geld én in natura)?
Toelichting: Een sportvereniging valt voor hun sportactiviteiten onder de BTW-vrijstelling. Fondswervende
activiteiten vallen niet onder deze vrijstelling is zijn dus in beginsel belast met BTW. Een fondswervende
activiteit door een sportvereniging is onder andere het maken van reclame voor ondernemers (veelal als
tegenprestatie voor sponsoring). Voor fondswervende activiteiten geldt onder bepaalde voorwaarden ook een
BTW-vrijstelling. Voorwaarde is, dat de sponsorinkomsten van de sportvereniging lager zijn dan € 50.000
(voor andere fondswervende vereniging en stichtingen is het grensbedrag € 22.689).
We stellen je deze vraag om jouw vereniging gericht te kunnen informeren wanneer deze regelgeving wijzigt.
*
Meer
Minder

569

167. Hoeveel verschillende sponsoren had jouw vereniging in het seizoen 2018-2019?
Toelichting: Tel bij het aantal sponsoren ook de partijen mee die in-kind een bijdrage leveren én de leden van
de businessclub.
sponsoren

251

168. Had jouw vereniging in het seizoen 2018-2019 een hoofdsponsor? *
Ja, onze hoofdsponsor is:

Nee, wij hebben geen hoofdsponsor

252

169. Voor welk bedrag per seizoen sponsorde de hoofdsponsor in het seizoen 2018-2019? *
euro per seizoen

Financiën: overig

585

170. Maak je als vereniging gebruik van een stichting ten behoeve van de financiering van… ? *
Ja, voor de accommodatie
Ja, voor het prestatiehockey/tophockey
Ja, voor
*
Nee

272

171. In hoeverre maakt jouw vereniging gebruik van subsidiemogelijkheden? *
Hier maken we (nog) geen gebruik van, we hebben geen zicht op welke subsidiemogelijkheden er zijn
Hier maken we (nog) geen gebruik van, de aanvraag hiervan is te lastig/kost te veel tijd
Hier hebben we een aantal keer gebruik van gemaakt

285

172. Ben je op de hoogte van de subsidieregeling: stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
(bosa)? *
Ja
Nee

591
Goed om te weten!
De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is een compensatie voor de aanpassing van het BTWSportbesluit. Deze compensatie is specifiek gericht op het vervallen van de mogelijkheid om BTW (veelal tegen 21%) te verrekenen
per 2019. De extra inkomsten die het Rijk verwacht binnen te krijgen door de aanpassing van het BTW-Sportbesluit, worden
tegelijkertijd overgeheveld naar de uitgavenkant van de begroting. Van dat bedrag gaat, zo is besloten, 87 miljoen euro in de
subsidiepot voor sportorganisaties. Deze subsidie kan onder andere aangevraagd worden voor de verduurzaming van de
sportaccommodatie of -complex.

286

173. Maak je gebruik van deze regeling?/Heb je gebruik van deze regeling gemaakt? *
Ja
Nee, omdat

Tucht en Sportiviteit & Respect

275
De volgende vragen gaan over: Tucht en Sportiviteit & Respect. Deze vragen hebben betrekking op:
Beleid ten aanzien van Tucht
Beleid ten aanzien van Sportiviteit & Respect
Deze vragen horen bij Onderdeel 3: Randvoorwaarden.

Tucht en Sportiviteit & Respect: Tucht
276

174. Hoe gestructureerd werkt de vereniging aan de behandeling van tuchtzaken?
Toelichting: Is het op jouw vereniging duidelijk wat er gebeurt wanneer er een gele/rode kaart valt of een
melding wangedrag binnen komt? Wie behandelt dit, voert gesprek met betrokkene(n) en legt straf op (bestuur
of tuchtcommissie)? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

277

175. Heeft jouw vereniging een eigen tuchtcommissie? *
Ja
Nee

278

176. Heeft jouw vereniging een eigen tuchtreglement? *
Ja
Nee

279

177. Wordt een boete voor een kaart betaald door het lid of de vereniging? *
Vereniging betaalt de boete bij gele en rode kaarten
Vereniging betaalt de boete bij gele kaarten, het lid betaald de boete bij rode kaarten
Het lid betaalt de boete bij gele en rode kaarten
Vereniging betaalt de boete bij de eerst behaalde kaart, daarna het lid
Anders, namelijk

509

178. Volgens de regelgeving van de KNHB moeten verenigingen functionarissen (waaronder coaches en
trainers) die geen lid zijn een verklaring laten tekenen waarmee zij zich onderwerpen aan het tuchtrecht van
de vereniging én van de KNHB (de zogenaamde VOT). Gebeurt dit bij jullie vereniging? *
Ja
Nee

Tucht en Sportiviteit & Respect: Sportiviteit & Respect
295

179. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan Sportiviteit en Respect? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

296

180. Hoe is de cultuur/sfeer van jouw vereniging betreft Sportiviteit & Respect? *
Er zijn voorvallen waar een gebrek aan Sportiviteit & Respect de sfeer negatief beïnvloeden. Men wordt niet
altijd aangesproken op het ongepaste gedrag.
Er wordt meestal op een sportieve en respectvolle manier met elkaar omgegaan. Als een voorval zich
voordoet, worden betrokkenen hier achteraf altijd op aangesproken.
Wij spreken elkaar pro-actief aan op het gebied van Sportiviteit & Respect. Het zichtbare resultaat is een
positieve sfeer.

Sociaal veilige sportomgeving

520
De volgende vragen gaan over een sociaal veilige sportomgeving. Deze vragen hebben betrekking op:
Algemene beleid
VOG
Referentiecheck
Vertrouwenscontactpersoon
Deze vragen horen bij Onderdeel 3: Randvoorwaarden.

Sociaal veilige sportomgeving
511

181. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan een sociaal veilige sportomgeving?
Toelichting: onder een sociaal veilige omgeving voor leden en bezoekers verstaan we een omgeving zonder
pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

586
Goed om te weten!
Voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen is er een tool ontwikkelt die helpt om op een laagdrempelige en
eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Deze tool is
gelanceerd onder de naam "High 5! Op naar een veilige sportcultuur". Aan de hand van vijf stappen optimaliseer je het sportklimaat
binnen jouw vereniging.

297

182. Heeft jouw vereniging gedragsregels? *
Ja
Nee

298

183. Stelt jouw vereniging een 'verklaring omtrent gedrag' (VOG) verplicht voor trainers en coaches? *
Ja
Nee

512

184. Doet jouw vereniging een referentiecheck bij de aanname van trainers en coaches? *
Ja
Nee

513

185. Heeft jouw vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP'er)? *
Ja, we hebben een eigen vertrouwenscontactpersoon
Ja, we hebben een vertrouwenscontactpersoon via de bond/gemeente
Ja, we delen een vertrouwenscontactpersoon met andere sportverenigingen
Nee

565

186. Is jouw vereniging bekend met de meldplicht voor sportbestuurders ten aanzien van ongewenst gedrag?
*
Ja
Nee

587
Goed om te weten!
Naar aanleiding van het besluit op de Algemene Vergadering van 22 juni 2019 is een meldplicht opgenomen in het Reglement
Ongewenst Gedrag. De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:
"Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van
seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij
verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging."
Meldprotocol en beoordelen van meldingen
Het is goed om een meldprotocol te maken. In de meldcode lees je de vertaling hiervan naar de praktijk en tips voor bestuurders bij
een incident.

Onderdeel 4: Additionele functies

280
Dit onderdeel van de vragenlijst bevat vragen ten aanzien van wat wij de ‘additionele functies’ van de vereniging hebben genoemd.
Onder de additionele functies van de vereniging scharen wij:
•
•

Maatschappelijke impact: duurzaamheid, gezondheid en sociale integratie
Samenwerkingen

Het invullen van dit onderdeel duurt ongeveer 10 minuten.
Een aantal praktische zaken ten aanzien van het invullen van de monitor:
Je antwoorden worden opgeslagen door verder te klikken naar de volgende pagina;
Doorklikken naar een volgende pagina is enkel mogelijk wanneer je alle vragen beantwoord hebt (dit om te voorkomen dat je
per ongeluk een vraag overslaat);
Gebruik de knoppen van de vragenlijsttool om voor- en achteruit te gaan in de vragenlijst; deze staan onderaan elke pagina. De
vragenlijst wordt niet opgeslagen wanneer de 'terug-knop' bovenin de browser gebruikt wordt;
Het is mogelijk om de vragenlijst in meerdere keren in te vullen. Wanneer je op de link in de toegestuurde e-mail klikt, kom je bij
de vragen uit waar je de vorige keer was gebleven (mits je deze goed opgeslagen hebt, zie de punten hierboven).

Maatschappelijke impact
281
De volgende vragen gaan over de maatschappelijke inzet van jouw vereniging en betreffen de volgende onderwerpen:
Duurzaamheid
Gezondheid
Sociale integratie
Steunen goed doel
Deze vragen horen bij Onderdeel 4: Additionele functies.

Maatschappelijke impact: algemeen
354

187. Hoe maatschappelijk betrokken ben je als vereniging?
Toelichting: in hoeverre zet jouw vereniging zich in op maatschappelijk vlak? Dit kan op geen, één of
verschillende terreinen zijn: duurzaamheid, gezondheid, sociale integratie en/of het steunen van een goed
doel.
*
Helemaal niet betrokken
Niet betrokken
Neutraal
Betrokken
Zeer betrokken

355

188. Hoe toont jouw vereniging haar maatschappelijke betrokkenheid? *
Als we worden gevraagd dan doen we (soms) iets
We nemen zelf initiatieven

Maatschappelijke impact: duurzaamheid
282

189. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan duurzaamheid? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

283

190. Op welke manier is jouw vereniging bezig met duurzaamheid?
Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. *
Afval en recycling
Energiebesparing: isolatie
Energiebesparing: LED
Energiebesparing: zonnepannelen
Energiebesparing:
*
Anders, namelijk
*

Maatschappelijke impact: gezondheid

287

191. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan de gezondheid van leden?
Toelichting: onder het werken aan 'de gezondheid van leden' verstaan we het hebben van aandacht voor
verantwoord alcohol gebruik, een rookvrije omgeving en het bieden van gezonde alternatieven in het clubhuis.
*
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

288

192. In hoeverre zet jouw vereniging zich in voor een verantwoord alcohol gebruik op jouw vereniging?
Toelichting: kruis hieronder de antwoorden aan die van toepassing zijn voor jouw vereniging (er zijn meerdere
antwoorden mogelijk)
*
0.0 op de tap/Jillz 0.0 in aanbod

Onze vereniging heeft openings- en schenktijden

Alcoholvrij bier/wijn is goedkoper dan met alcohol

Onze vereniging heeft schenktijden afgestemd op de
aanwezigheid van minderjarigen (bijvoorbeeld: geen
alcohol schenken op zaterdag of pas na 16.00 uur)

Elke barvrijwilliger heeft de IVA gedaan (online elearning over alcohol en ID’s)
Onze vereniging controleert op alcohol bij feesten
(vereniging controleert op indrinken door bijvoorbeeld
bij binnenkomst te laten blazen)
Onze vereniging heeft een apart alcoholbeleid bij
feesten en toernooien
Onze vereniging heeft een ID-scanner
Onze vereniging heeft een kassa in combinatie met
ID-scanner

Onze vereniging is in bezit van twee personen met
een Verklaring Sociale Hygiene
Onze vereniging maakt gebruik van bandjes t.b.v.
wel/geen alcohol bij feesten en toernooien
Onze vereniging vraagt standaard om ID
Op momenten dat er alcohol geschonken wordt zijn
eventuele minderjarige barvrijwilligers daar niet bij
betrokken
We verkopen geen pitchers / geen meters bier

289

193. In hoeverre heeft jouw vereniging een rookbeleid? *
Onze vereniging heeft geen rookbeleid/rookrescricties
Onze vereniging is enkel rookvrij bij activiteiten voor de jeugd
Onze vereniging is gedeeltelijk rookvrij: tussen bepaalde tijdstippen mag er niet gerookt worden
Onze vereniging is gedeeltelijk rookvrij: op bepaalde delen van het complex mag niet gerookt worden
Onze vereniging is geheel rookvrij

582

194. In hoeverre biedt jouw vereniging gezonde (eet)alternatieven aan in het clubhuis?
Toelichting: vink de afbeelding aan die het beste bij jouw vereniging past. *

Maatschappelijke impact: sociale integratie & goed doel
291

195. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan sociale integratie op de vereniging?
Toelichting: onder sociale integratie verstaan we het welkom heten van van verschillende doelgroepen op de
vereniging waardoor een mix van mensen met verschillende achtergronden ontstaat op de vereniging. Denk
hierbij aan: arm en rijk, jong en oud of verschillende nationaliteiten.
*
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

514

196. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan wijkgericht verenigingen?
Toelichting: in hoeverre bied jouw vereniging aanbod aan buiten de vereniging om daarmee een
maatschappelijke bijdrage te leveren aan de wijk? Bijvoorbeeld op wijkveldjes en/of buurtpleinen. Dit om de
toegankelijkheid van de hockeysport te vergroten.
*
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

294

197. Hoe gestructureerd werkt jouw vereniging aan het steunen van een 'goed doel'? *
Hier werken we niet aan
Geen plan, ad hoc initiatieven
Er wordt aan een formeel plan gewerkt
Het formele plan is af MAAR we hebben nog geen resultaten
Het formele plan is af EN we zien duidelijk positieve resultaten
Met onze resultaten zijn wij een voorbeeld voor anderen

Samenwerkingen
521
De volgende vragen gaan over samenwerking en betreffen de volgende onderwerpen:
Met welke organisaties werkt jouw vereniging samen?
Betrokkenheid bij sportbeleid gemeente
Deze vragen horen bij Onderdeel 4: Additionele functies.

Samenwerkingen

309

198. Met welk van de onderstaande type organisaties heeft jouw vereniging het afgelopen seizoen
samengewerkt?
(bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk) *
Andere hockeyverenigingen

Lokale sportservice

Andere sportverenigingen

Onderwijsinstelling: basisonderwijs

Bedrijven

Onderwijsinstelling: voortgezet onderwijs

Buurt/wijk/welzijnsorganisaties

Onderwijsinstelling: vervolg onderwijs
(MBO/HBO/WO)

Commerciële dienstverlener
Gemeente
GGD
Instellingen voor kunst en cultuur
Jeugdorganisaties
MEE-instellingen
Naschoolse opvang
Lokaal jeugdsportfonds

Politie/justitie
Provinciale sportservice
Sportbond
Sportschool
(Sport)fysiotherapeut/huisartsen
Revalidatie/zorginstellingen
Andere instanties, namelijk
*

Lokale sportraad
Geen enkele instantie

570

199. Ben je op de hoogte van het feit dat er een Nationaal Sportakkoord gesloten is? *
Ja
Nee

588
Goed om te weten!
Het Nationaal Sportakkoord is opgesteld om er voor te zorgen dat mensen blijven sporten door sport zo leuk en toegankelijk mogelijk
te maken voor iedereen. Om dit te realiseren is het de bedoeling dat op lokaal en regionaal niveau door de gemeente, lokale sport en
maatschappelijke organisaties lokale/regionale sportakkoorden worden gesloten. Het nationale akkoord is ondertekend door VWS, de
gemeenten en de sportbonden (NOC*NSF).
Meer informatie over het Nationaal Sportakkoord is te lezen op allesoversport.nl
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200. Is er of wordt er gewerkt aan een lokaal sportakkoord binnen jouw gemeente (zoals de bedoeling is van
het Nationaal Sportakkoord)? *
Ja
Nee

515

201. Is of wordt jouw vereniging betrokken bij het lokale sportakkoord van jouw gemeente? *
Ja
Nee

Tot slot
327

202. Heb je na het invullen van deze vragenlijst nog opmerkingen en/of vragen?

522

203. Mocht de KNHB naar aanleiding van de gegeven in de antwoorden in de verenigingsmonitor vragen
hebben: met wie binnen de vereniging kunnen we dan het beste contact opnemen? *
Naam
E-mailadres

Einde van de vragenlijst
310
Je bent nu aan het einde van de vragenlijst.
Wanneer je klaar bent met de vragenlijst en niemand binnen jouw vereniging hoeft er nog naar te kijken, druk dan 'submit' om je
antwoorden te bevestigen en naar de KNHB te versturen. De vragenlijst is daarmee afgerond.
LET OP: Indien iemand anders binnen jouw vereniging nog door de vragen heen wil lopen, druk dan niet op 'submit'. Sluit de
browser af, je antwoorden blijven bewaard. Stuur de e-mail met daarin de link naar deze vragenlijst aan deze persoon door.

Thank You!
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Hartelijk dank voor het invullen van de Verenigingsmonitor 2019!
Wij gaan nu aan de slag met het verwerken van jouw gegevens. Mochten we hier nog vragen over hebben, dan nemen we contact op
met de opgegeven contactpersoon. In januari zijn de ingevulde gegevens terug te vinden in het Benchmark Dashboard.
N.B. Wil je een uitdraaihebben van de door jouw vereniging ingevulde antwoorden? Neem dan contact op met Sophie Kustermans
(sophie.kustermans@knhb.nl)
Heb je een vraag naar aanleiding van de Verenigingsmonitor 2019? Neem dan contact op met je accountmanager of Sophie.
Met vriendelijke groet,
Sophie Kustermans
Marktonderzoeker KNHB
E-mail: sophie.kustermans@knhb.nl

