Ledenenquête - Basis (OPMAKEN PER VERENIGING)

198
Beste lid van [naam 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.
De resultaten van deze enquête zijn daarbij voor ons van grote waarde! Het geeft ons inzicht
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:
communicatie
beleid
plezier & sfeer
aanbod
trainers en coaches
vrijwilligersbeleid
maatschappelijke betrokkenheid
Let op: Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en alleen helemaal
afgeronde vragenlijsten worden opgeslagen en meegenomen in de onderzoeksresultaten.
Het is helaas niet mogelijk om te starten en op een later moment verder te gaan met de
vragenlijst.
Mocht je de enquête in willen vullen vanuit twee 'petten' (bijvoorbeeld ouder van twee
jeugdleden of als seniorlid én als ouder van een lid), willen we je vragen de enquête 2x in te
vullen. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze
vereniging.
Met vriendelijke groet,
Bestuur [naam vereniging]
P.S. De gegevens worden door de KNHB opgeslagen en geanalyseerd en enkel met ons als
bestuur gedeeld.

Persoonlijke gegevens
Page description:
Deze vragen gaan over jouw algemene gegevens.

129

1. Geslacht *
Man
Vrouw

186

2. Hoe lang ben je al verbonden aan [naam vereniging]? *
0 t/m 2 jaar

6 t/m 15 jaar

3 t/m 5 jaar

langer dan 15 jaar

Show/hide trigger exists.
231

3. Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (vink de functie aan die het
meest voor jou van toepassing is)
Mocht je de enquête in willen vullen vanuit twee 'petten' (bijvoorbeeld ouder
van twee jeugdleden of als seniorlid én als ouder van een lid), willen we je
vragen de enquête 2x in te vullen. Op deze manier krijgen we een zo goed
mogelijk beeld van wat er leeft op onze vereniging.
*
Actief lid: spelend en/of trainend

Bestuurslid of commissielid

Ouder van een lid

Anders, namelijk

Trainer en/of coach

Show/hide trigger exists. Hidden unless: #3 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam
vereniging]? (vink de functie aan die het meest voor jou van toepassing is)
Mocht je de enquête in willen vullen vanuit twee 'petten' (bijvoorbeeld ouder van twee
jeugdleden of als seniorlid én als ouder van een lid), willen we je vragen de enquête 2x in te
vullen. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze
vereniging.
" is one of the following answers ("Actief lid: spelend en/of trainend")
188

4. In welk categorie speel/train je? *
Jongste Jeugd

Senioren

Jeugd

Veteranen

Jong Senioren

Trimmers

Hidden unless: #3 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (vink de
functie aan die het meest voor jou van toepassing is)
Mocht je de enquête in willen vullen vanuit twee 'petten' (bijvoorbeeld ouder van twee
jeugdleden of als seniorlid én als ouder van een lid), willen we je vragen de enquête 2x in te
vullen. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze
vereniging.
" is one of the following answers ("Ouder van een lid")
232

5. In welke categorie speelt je kind?
Mocht je de enquête in willen vullen als ouder van meerdere kinderen, willen
we je vragen de enquête voor elk kind apart in te vullen. Op deze manier
krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze vereniging.
*
Jongste Jeugd

Jong Senioren

Jeugd

Senioren

Show/hide trigger exists. Hidden unless: #3 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam
vereniging]? (vink de functie aan die het meest voor jou van toepassing is)
Mocht je de enquête in willen vullen vanuit twee 'petten' (bijvoorbeeld ouder van twee
jeugdleden of als seniorlid én als ouder van een lid), willen we je vragen de enquête 2x in te
vullen. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze
vereniging.
" is one of the following answers ("Trainer en/of coach")
189

6. In welke categorie ben je actief als trainer/coach? / In welke categorieën
ben je actief als trainer/coach? *
Jongste Jeugd

Senioren

Jeugd

Veteranen

Jong Senioren

Trimmers

Hidden unless: #4 Question "In welk categorie speel/train je?" is one of the following
answers ("Jeugd","Jong Senioren","Senioren","Veteranen")
190

7. Wat is het teamnummer ((jongste)jeugd, (jong)senioren) of teamletter
(veteranen) van het team waarin je speelt/traint?
De cijfers in onderstaande keuzemogelijkheden hebben betrekking op
(jongste)jeugd en (jong)senioren teams.
De letters in onderstaande keuzemogelijkheden hebben betrekking op de
veteranenteams. *
1/A

3/C

2/B

4 of hoger / D of hoger

Hidden unless: #3 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (vink de
functie aan die het meest voor jou van toepassing is)
Mocht je de enquête in willen vullen vanuit twee 'petten' (bijvoorbeeld ouder van twee
jeugdleden of als seniorlid én als ouder van een lid), willen we je vragen de enquête 2x in te
vullen. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze
vereniging.
" is one of the following answers ("Ouder van een lid")
233

8. Wat is het teamnummer van het team waarin je kind speelt?
Mocht je de enquête in willen vullen als ouder van meerdere kinderen, willen
we je vragen de enquête voor elk kind apart in te vullen. Op deze manier
krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze vereniging.
*
1

3

2

4 of hoger

Hidden unless: #6 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
("Jeugd","Jong Senioren","Senioren","Veteranen")
193

9. Wat is het teamnummer ((jongste)jeugd, (jong)senioren) of teamletter
(veteranen) van het team dat je traint/coacht? / Wat zijn de teamnummers
van de teams die je traint/coacht?
De cijfers in onderstaande keuzemogelijkheden hebben betrekking op
(jongste)jeugd en (jong)senioren teams.
De letters in onderstaande keuzemogelijkheden hebben betrekking op de
veteranenteams. *
1/A

3/C

2/B

4 of hoger / D of hoger

Communicatie

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

53

10. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: *
Zeer mee
eens
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
Ik word voldoende op de hoogte
gebracht van het
(langetermijn)beleid van [naam
vereniging]

Mee
eens

Neutraal

Oneens

Zeer
oneens

234

11. In hoeverre zijn de onderstaande communicatiekanalen informatief en
actueel?
Goed
Voldoende
informatief informatief
en actueel en actueel

Geen idee,
Redelijk
Niet
hier maak ik
informatief informatief
nooit
en actueel en actueel gebruik van

De
verenigingswebsite
De app van [naam
vereniging]
Mail en/of digitale
nieuwsbrief
Hardcopy
nieuwsbrief/het
verenigingsblad
Facebook
Instagram
Twitter

59

12. Ik zou (als ik het voor het zeggen had) verenigingsinformatie graag
ontvangen via:

Beleid

De verenigingswebsite

Facebook

De app van [naam vereniging]

Instagram

Mail en/of digitale nieuwsbrief

Twitter

Hardcopy nieuwsbrief/het
verenigingsblad

Anders, namelijk

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

Hidden unless: Question "Ik word voldoende op de hoogte gebracht van het
(langetermijn)beleid van [naam vereniging] " is one of the following answers ("Zeer mee
eens","Mee eens","Neutraal")
153

13. In hoeverre kan jij je vinden in het huidige beleid dat door de vereniging
wordt gevoerd? *
Ik kan me goed vinden in het huidige beleid
Ik kan me redelijk vinden in het huidige beleid
Ik kan me gedeeltelijk vinden in het huidige beleid
Ik kan me niet vinden in het huidige beleid

Hidden unless: Question "Ik word voldoende op de hoogte gebracht van het
(langetermijn)beleid van [naam vereniging] " is one of the following answers ("Zeer mee
eens","Mee eens","Neutraal")
118

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

Hidden unless: Question "Ik word voldoende op de hoogte gebracht van het
(langetermijn)beleid van [naam vereniging] " is one of the following answers ("Zeer mee
eens","Mee eens","Neutraal")
119

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

Max. answers = 5 (if answered)
263

16. Wanneer jij het voor het zeggen had binnen [naam vereniging], welke vijf
punten zou je dan de meeste prioriteit geven de komende tijd? Met andere
woorden: welke vijf onderwerpen vind jij het belangrijkste?
Sleep de vijf onderwerpen die jij het meest belangrijk vindt naar de
rechterkolom en zet ze in volgorde van belangrijkheid (de bovenste vind je
het meest belangrijk). *
Drag items from the left-hand list into the right-hand list to order them.

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)

Plezier & Sfeer

Page description:
Deze vragen gaan over de mate waarin je het naar je zin hebt op [naam vereniging] en de
algehele sfeer op [naam vereniging].
Belangrijk: indien je deze enquête invult als ouder van een jeugdlid kun je 'ik' vervangen door
'mijn kind'.

42

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

Mee
eens

Neutraal

Oneens

Zeer
oneens

Ik heb het naar mijn zin bij
[naam vereniging]
Ik krijg als lid van [naam
vereniging] voldoende aandacht
Ik voel me voldoende
gewaardeerd binnen [naam
vereniging]
De sfeer op het veld/langs de lijn
is goed
De sfeer in het clubhuis is goed

Aanbod
Page entry logic:
This page will show when: #3 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (vink
de functie aan die het meest voor jou van toepassing is)
Mocht je de enquête in willen vullen vanuit twee 'petten' (bijvoorbeeld ouder van twee
jeugdleden of als seniorlid én als ouder van een lid), willen we je vragen de enquête 2x in te
vullen. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze
vereniging.
" is one of the following answers ("Actief lid: spelend en/of trainend","Ouder van een lid")

Page description:
De volgende vragen gaan over het veldhockey-, zaalhockey- en overig aanbod op [naam
vereniging].
Belangrijk: indien je deze enquête invult als ouder van een jeugdlid kun je 'ik' vervangen door
'mijn kind'.

134

18. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: *
Zeer mee
eens
De contributie is in verhouding
met het aanbod wat ik ervoor
terugkrijg
Ik heb behoefte aan een groter
aanbod van verschillende
hockeyvormen op [naam
vereniging]. Denk hierbij aan
Trimhockey (enkel trainen) of
Sevens (7 tegen 7).
Ik heb behoefte aan meer
flexibiliteit qua lidmaatschap.
Denk aan het delen van een
lidmaatschap met iemand
anders of een lidmaatschap voor
een half seizoen.
Ik heb behoefte aan het spelen
van competitie doordeweeks (in
de avond) in plaats van in het
weekend.

Mee
eens

Neutraal

Oneens

Zeer
oneens

246

19. Waar heb je behoefte aan naast het hockeyaanbod? *
Jeugdkampen

Bootcamp / Fitness

Feestjes

Studiebegeleiding

Borrels

Gameavonden

Looptraining

Anders, namelijk
*

Trainers & Coaches
Page entry logic:
This page will show when: #3 Question "Hoe ben je verbonden aan [naam vereniging]? (vink
de functie aan die het meest voor jou van toepassing is)
Mocht je de enquête in willen vullen vanuit twee 'petten' (bijvoorbeeld ouder van twee
jeugdleden of als seniorlid én als ouder van een lid), willen we je vragen de enquête 2x in te
vullen. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze
vereniging.
" is one of the following answers ("Actief lid: spelend en/of trainend","Ouder van een lid")

Page description:
Deze volgende vragen gaan over de kwaliteit van trainers, coaches en de trainingen.
Belangrijk: indien je deze enquête invult als ouder van een jeugdlid kun je 'ik' vervangen door
'mijn kind'.

61

20. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: *
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

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

73

21. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen: *
Zeer mee
eens

Mee
eens

Neutraal

Oneens

Zeer
oneens

Iedereen binnen [naam
vereniging] zou iets van
vrijwilligerswerk moeten doen
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.)

Show/hide trigger exists.
250

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

Veel minder

Minder

Ik vind het
goed zoals het
nu is

Iets meer

Veel meer

%s format expected
Hidden unless: #22 Question "Zou je in de toekomst meer of minder willen doen als
vrijwilliger voor [naam vereniging]?" is one of the following answers ("Iets meer","Veel meer")
252

23. Hoe zou je jouw expertise in kunnen zetten voor [naam vereniging]? *

%s format expected
Hidden unless: #22 Question "Zou je in de toekomst meer of minder willen doen als
vrijwilliger voor [naam vereniging]?" is one of the following answers ("Iets meer","Veel meer")
221

24. Laat hier jouw e-mailadres achter voor meer informatie, zodat we contact
met je op kunnen nemen. *

Maatschappelijke betrokkenheid & Gezondheid

91

25. Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen:
NOTE: verenigingen kunnen een specifiekere stelling/vraag toevoegen,
mochten ze plannen hebben *
Zeer mee
eens
[naam vereniging] is voldoende
maatschappelijk actief (denk
hierbij bijvoorbeeld aan
wijkgerichte activiteiten,
seniorengym, streethockey,
schoolgerichte activiteiten etc.)
[naam vereniging] is voldoende
bezig met duurzaamheid
(toelichting vereniging: wat doen
zij op het gebied van
duurzaamheid?)
[naam vereniging] is voldoende
bezig met een gezond
voedingsaanbod (toelichting
vereniging: wat doen zij op dit
vlak?)
[naam vereniging] is voldoende
bezig met een verantwoord
alcoholbeleid (toelichting
vereniging: wat doen zij op dit
vlak?)
[naam vereniging] is voldoende
bezig met een rookvrije
omgeving (toelichting
vereniging: wat doen zij op dit
vlak?)

Tot slot

Mee
eens

Neutraal

Oneens

Zeer
oneens

255

26. Heb je nog andere opmerkingen en/of suggesties ter verbetering?

%s format expected
218

27. Onderstaand kun je jouw e-mailadres kenbaar maken, wanneer je het
goed vindt dat wij je mogelijk benaderen om ons te ondersteunen bij het
realiseren van de door jou gemaakt opmerkingen/voorstellen.

Dank voor het invullen!
1
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]!

