Onderzoeksrapport WV Meteoor Assen Roden
Ledentevredenheidsonderzoek

Sanne Bouwmeester
Leerjaar: 2014
PVT – Proftaak
Groningen, 31.10.14

1

Voorwoord

Voor een opdracht van school heb ik een leden tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leden
van de WV Meteoor Assen Roden. Ik wil graag bij deze alle leden bedanken voor het invullen van
mijn enquête en ik wil het bestuur van de WV Meteoor Assen Roden bedanken dat ik dit onderzoek
heb mogen doen.
Ik hoop het bestuur van de WV Meteoor Assen-Roden van voldoende informatie te hebben voorzien
waar ze hun voordeel mee kunnen doen.
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Inleiding

Deze Proftaak opdracht gaat over de WV Meteoor Assen Roden. Ik heb een leden
tevredenheidsonderzoek gehouden over de WV Meteoor Assen Roden. Mijn hoofdvraag van dit
onderzoek is: Hoe tevreden zijn de leden van de Meteoor Assen Roden over de vereniging?
Ik heb dit onderzoek via enquêtes verdeeld onder leden, trainers en ouders van de WV Meteoor
Assen Roden. De enquête is op 29 september 2014 verdeeld en op 6 oktober 2014 had ik alle
uitslagen binnen.
Het is de bedoeling dat het bestuur van de WV Meteoor Assen Roden met de uitkomsten van deze
enquête haar beleid de komende jaren verder kan ontwikkelen.
In dit verslag vindt u onder andere algemene informatie over de wielervereniging, resultaten van de
enquête in diagrammen, conclusies en aanbevelingen.
Om de enquête en het verslag te maken heb ik gebruik gemaakt van een aantal bronnen:
analyse onderzoek 2e jaar JCC en www.meteoor-assen-roden.nl
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Hoofdstuk 1 Analyse
Een paar jaar geleden is de lijn ingezet om de Meteoor weer op de wielerkaart te zetten. Dit is omdat
de Meteoor een beetje aan het doodbloeden was.
De bedoeling was om door middel van goede jeugdtrainers de jeugd een goede basis te geven om
uiteindelijk weer aanvulling te krijgen voor een volwaardige elite heren ploeg. Deze lijn is gekozen
omdat het de afgelopen jaren zo was dat er vanuit de jeugd veel renners afhaakten door
verschillende redenen. Om dit te doorbreken wil de Meteoor vanuit de jeugd de renners laten
doorstromen naar de opleidingsgroep waarin plezier voor opstaat maar waar het ook mogelijk is om
een goed wedstrijdprogramma te rijden. Daar heb je 2 dingen voor nodig nl. gemotiveerde renners
en trainers die weten wat wielrennen inhoudt.
Wanneer je kijkt naar de destijds opgestelde missie dan lijkt het erop dat de Meteoor er redelijk in is
geslaagd. De jeugd doet nationaal mee om de prijzen, bij de opleidingsgroep doen de nieuwelingen
jongens het goed en de junioren jongens het wat minder. Bij de meiden kun je spreken van een zeer
talentvolle groep junior dames en een paar goede nieuwelingen. In 2013 deed de mogelijkheid zich
voor om een damesploeg te omarmen, op deze wijze kunnen de talentvolle junior dames van de
Meteoor doorstromen naar de categorie dames. Ze blijven dan behouden voor de vereniging en
kunnen op een hoog niveau wedstrijden blijven rijden.
Kortom de visie was om de Meteoor weer op de kaart te zetten, de missie is om renners met plezier
en het aanbieden van goede trainingen goede prestaties te laten neerzetten.
De WV Meteoor is een vereniging met een hoofdbestuur en diverse commissies.
Vanuit de commissies neemt 1 persoon zitting in het hoofdbestuur.
De trainers van de diverse categorieën vallen direct onder het bestuur.
Het bestuur ziet er per 24 november als volgt uit:
Voorzitter: Vacant (Er is op dit moment geen voorzitter bij de Meteoor)
Secretaris: Corine van der Meijden
Penningmeester: Sieja Huitema
Wedstrijdorganisatie, PR & Sponsoring: Rene Hamminga
Algemeen Bestuurslid: Jan Eppo Nieborg
Bestuurslid dames: Frans van Duuren
Bestuurslid opleidingscommissie: Adolf Hof
Bestuurslid jeugd: Sebastiaan Boerema
Bestuurslid mannen 19+: Vacant (Er is op dit moment geen bestuurslid voor de mannen 19+)
De trainers
Bij de jeugd heb je 2 hoofdtrainers, Kees de Jong en Erwin Huiting, zij worden bij de trainingen
geassisteerd door diverse enthousiaste ouders. Doelstelling bij de jeugd is om per 5 kinderen een
trainer/begeleider te hebben.
Bij de opleidingsploeg (nieuwelingen & junioren) zijn er 2 trainers: Jan Eppo Nieborg, en Martin Smit
naast deze trainers heb je hier ook ouders die af en toe meefietsen en helpen met begeleiden.
Bij de categorie 19+ worden de trainingen op de dinsdagavond verzorgt door Dennis Steverink, zij
trainen 1x per week gezamenlijk, op de donderdagavond trainen zij op de wielerbaan in Groningen.
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De Meteoor is een kleine club, waar iedereen goed met elkaar omgaat. Op dit moment is er geen
voorzitter binnen de vereniging, maar toch wordt er veel geregeld. Dit gebeurd nu door het bestuur
samen met de diverse commissies en de verschillende trainers. Samen overleggen zij de belangrijke
zaken voor de Meteoor. Door deze manier van werken is de Meteoor een hele flexibele vereniging.
Binnen de club wordt er goed nagedacht en samengewerkt om dingen voor elkaar te krijgen. De
leden worden dan ook goed betrokken bij de activiteiten die er zijn.

De leden kunnen rechtstreeks met het bestuur communiceren, dit omdat het bestuur ook vaak
aanwezig is bij de clubtrainingen. De bestuursleden die niet aanwezig zijn bij de
trainingen/wedstrijden kun je via de mail of telefoon bereiken. Eigen inbreng wordt heel erg
gewaardeerd. Ze willen de leden (veel) betrekken bij de activiteiten en acties die worden
georganiseerd. Het bestuur en de vrijwilligers werken goed samen. Ze komen samen tot een goed
besluit en dat wordt dan uitgevoerd. De activiteiten die door de Meteoor worden georganiseerd zijn
vooraf al bekend. De activiteiten staan dus ook al op de agenda. Er wordt 2 keer per seizoen een
ledenvergadering gehouden. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt teruggekeken op het
afgelopen jaar maar ook vooruitgekeken naar het komende jaar, wat zijn de plannen, welke
doelstellingen zijn er. Tijdens deze ledenvergadering kunnen de leden vragen stellen.

1.2 Doelstellingen
De shared values zijn de gezamenlijke normen, waarden en doelen binnen een vereniging. Het is de
bedoeling dat de neuzen van bestuursleden, trainers, leden en vrijwilligers van de Meteoor dezelfde
kant zijn op gericht. De Meteoor kan net zoals andere verenigingen niet zonder trainers en
vrijwilligers. Binnen de vereniging doet iedereen zijn uiterste best om zo goed mogelijk te presteren.
De leden die niet zo goed presteren, of nieuwe leden worden goed behandeld door de vereniging. De
Meteoor is een vereniging voor iedereen. Iedereen wordt gestimuleerd binnen de vereniging.
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1.3 Functies
Het bestuur van de Meteoor bestaat uit mensen die energie willen steken in de vereniging ten
behoeve van de leden. De afgelopen 2 jaar is er veel verloop geweest binnen het bestuur wat de
samenstelling en daadkracht niet ten goede is gekomen. Het vinden van goede bestuursleden is
binnen de vereniging niet gemakkelijk, zo wordt er al 2 jaar gezocht naar een voorzitter. De
bestuursleden worden voor een termijn van 3 jaar gekozen, daarna zijn zij herkiesbaar of aftredend
en niet herkiesbaar. Dit gebeurt tijdens de ledenvergadering, de afgelopen 2 jaar zijn er enkele
bestuursleden eerder dan hun termijn afgetreden.

De Meteoor Assen Roden is een wielervereniging die zich van de concurrentie wil onderscheiden.
Doordat ze een compacte vereniging zijn hebben zij hier de mogelijkheid voor. Zij zorgen ervoor dat
het persoonlijk contact met elk individueel lid goed is. Hierdoor voelen de leden zich gewaardeerd en
voelt de vereniging voor hen als een thuishaven. Dit is een erg prettig gegeven.

1.4 conclusies
Een sterk punt van de Meteoor Assen Roden is dat ze de renners goed betrekken bij wat er binnen de
club gebeurd. Ook worden de jonge jeugdrenners goed opgeleid om uiteindelijk door te stromen
naar de opleidingsploeg en van daaruit kunnen ze doorstromen naar de eliteploeg of misschien wel
een profploeg. Een zwak punt van de Meteoor is dat het bestuur niet goed functioneert. Er zijn veel
lege plekken binnen het bestuur dus bestuursleden nemen te veel op zich waardoor sommige
activiteiten vergeten worden of minder goed behandeld worden.
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Hoofdstuk 2 Het onderzoek
Leden tevredenheids onderzoek WV Meteoor Assen Roden
Voor het maken van mijn enquête heb ik eerst een aantal deelonderwerpen opgeschreven:
- hoe tevreden zijn de leden
- o.a. problemen bestuur, website
- trainingslocatie
- wedstrijden
- organisatie
- communicatie (facebook, mail, website)
- contributie
- trainingskamp
- trainers
Nadat ik deze deelonderwerpen heb bekeken heb ik ze verkort en samengevoegd en zijn er
uiteindelijk vier deelonderwerpen over gebleven. Met deze vier deelontwerpen heb ik uiteindelijk
mijn enquête gemaakt. Dit zijn mijn 4 deelonderwerpen: Algemeen, trainingen, wedstrijden,
contributie en communicatie
Met dit onderzoek wil ik graag te weten komen of de leden van de Meteoor tevreden zijn.
Als de leden niet tevreden zijn of een beetje tevreden zijn dan wil ik graag weten wat er anders moet
en hoe de leden dat graag anders willen zien.
De Meteoor is een wielervereniging voor alle leeftijden, je kunt in de jeugd als 8 jarige beginnen met
trainen, je bent jeugd renner tot het jaar waarin je 15 wordt, vervolg ben je 2 jaar nieuweling, daarna
stap je over naar de categorie junioren voor 2 jaar. In het jaar dat je 19 wordt ga je als man naar de
categorie beloften, amateurs of sportklasse, als dame zijn er 2 categorieën nl. elitevrouw of amateur.
Bij de Meteoor kun je op de dinsdag en donderdagavond gezamenlijk trainen, alleen de categorie
19+ traint 1 keer per week gezamenlijk.

De methode van het onderzoek
Mijn leden tevredenheids onderzoek gaat over de wielervereniging Meteoor Assen Roden. Ik heb
voor deze wielervereniging gekozen omdat ik hier zelf ook bij fiets. Van het bestuur heb ik
toestemming gekregen om mijn onderzoek af te nemen doormiddel van een online enquête.
Omdat ik een online enquête af neem heb ik gekozen om zoveel mogelijk meerkeuze vragen in mijn
enquête te zetten. In totaal heb ik 21 vragen waarvan 17 vragen volledig meerkeuze zijn. 2 vragen
zijn meerkeuze maar met een toelichting en in mijn enquête zitten 2 open vragen.
Nadat ik mijn enquête af had heb ik hem online gezet en via een link in een email naar het bestuur
gestuurd. In de email heb ik vermeld waarom ik deze enquête afneem en tot wanneer zij de enquête
kunnen invullen. Het bestuur heeft via de diverse commissies de mail verstuurd onder alle leden,
ouders en trainers van de WV Meteoor Assen Roden.
Ik wil met mijn enquête alle renners, ouders en trainers van de Meteoor Assen Roden ondervragen,
omdat je dan een representatief beeld krijgt van sterke en zwakke punten van de vereniging.
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Hoofdstuk 3 De resultaten van het onderzoek
3.1 De respondenten
Mijn enquête is naar (ongeveer) 120 leden verstuurd. Van deze 120 leden hebben 41 mensen mijn
enquête ingevuld, dat is 34%. Van de 41 respondenten is 51% man en 49% vrouw.
Ik heb mijn enquête verdeeld in 5 leeftijdscategorieën in dit schema kun je zien hoeveel procent van
de respondenten man of vrouw is en tot welke leeftijdscategorie ze behoren.
In de leeftijdscategorie van 8 – 10 jaar is 8% man en 2% vrouw
In de leeftijdscategorie van 11 – 14 jaar is 0% man en 12% vrouw
In de leeftijdscategorie van 15 – 19 jaar is 12% man en 24% vrouw
In de leeftijdscategorie van 20 – 24 jaar is 12% man en 0% vrouw
En in de leeftijdscategorie van 25+ is 20% man en 10% vrouw
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3.2 De uitkomsten en interpretaties

Hoelang ben je al lid van de WV Meteoor Assen
Roden?
7%
29%
0 - 2 jaar
3 - 5 jaar
37%

6 - 10 jaar
10 + jaar

27%

Van de 41 respondenten is 29% 0 – 2 jaar lid, 27% van de respondenten is 3 – 5 jaar lid, 37% van de
respondenten is 6 – 10 jaar lid en 7% van de 41 respondenten is al 10+ jaar of langer lid bij de WV
Meteoor Assen Roden.
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waarom ben je bij de WV Meteoor Assen Roden
gaan fietsen?

30%
dichtbij huis
vrienden lid
goede recenties

56%
6%

leuk

8%

Van de 41 respondenten is 30% bij de Meteoor Assen Roden gaan fietsen omdat de wielervereniging
dichtbij huis is. 6% van de leden is lid omdat vrienden lid zijn. 8% is lid van WV Meteoor Assen Roden
omdat de club goede recensies heeft en 56% van de respondenten is bij WV Meteoor Assen Roden
gaan fietsen omdat ze fietsen leuk vinden.
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Fiets je naast de centrale van de WV Meteoor
Assen Roden ook nog voor jezelf?
7%
27%
ja 1x
ja 2x
ja 3x of vaker
nee

46%
20%

27% van de respondenten fietst naast de centrale trainingen ook nog 1x voor zichzelf. 20% van de
respondenten fietst 2x extra naast de centrale trainingen. Van de 41 respondenten fietst 46% 3x of
vaker extra naast de centrale trainingen van WV Meteoor Assen Roden en 7% van de respondenten
fietst niet extra naast de centrale trainingen.
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Ben je tevreden over de trainingslocaties van de
WV Meteoor Assen Roden?
3% 2%
17%

12%

zeer tevreden
tevreden
neutraal
ontevreden
zeer ontevreden

66%

Van de 41 respondenten die de vraag: ben je tevreden over de trainingslocaties van de WV Meteoor
Assen Roden is 17% zeer tevreden, 66% tevreden, 12% is neutraal over de trainingslocaties van de
WV Meteoor Assen Roden, 3% van de respondenten is ontevreden en 2% is zeer ontevreden.
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Wat vindt je van de trainingstijden van de WV
Meteoor Assen Roden?
5%

12%

te vroeg
goed
te laat

83%

12% van de 41 respondenten vind dat te training van de WV Meteoor Assen Roden te vroeg begint,
83% vindt de trainingstijden goed en 5% van de respondenten vind dat de training van de WV
Meteoor Assen Roden te laat begint.
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Ben je tevreden over de trainingsduur van de
trainingen?
3% 2%
17%

10%

zeer tevreden
tevreden
neutraal
ontevreden
zeer ontevreden
68%

Op de vraag: ben je tevreden over de trainingsduur van de trainingen? Is 17% van de respondenten
zeer tevreden. 68% van de respondenten is tevreden over de trainingsduur van de trainingen. 10% is
neutraal over de trainingsduur, 3% is ontevreden over de trainingsduur van de trainingen en 2% is
daar zeer ontevreden over.
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Wat houdt goede 'begeleiding' voor jou in?
3%
2%
17%

10%

gekwalificeerde trainers
afwisseling
progressie
organisatie wedstrijden
iedereen hetzelfde behandelen

68%

Goede begeleiding houdt voor 17% van de respondenten in dat er gekwalificeerde trainers zijn. 68%
vindt afwisseling belangrijk, 10% vindt progressie belangrijk. 3% van de respondenten vindt de
organisatie onder goede begeleiding vallen en 2% vindt dat goede begeleiding inhoud dat iedereen
hetzelfde wordt behandeld.
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Begeleiden de trainers jou goed tijdens centrale
trainingen?
0% 2%
15%
zeer tevreden

24%

tevreden
neutraal
ontevreden
zeer ontevreden
59%

Van de 41 respondenten die zijn ondervraagd is 15% zeer tevreden over de begeleiding van trainers
tijdens de centrale training. 59% van de respondenten is tevreden, 24% is neutraal over de
begeleiding van trainers tijdens centrale trainingen. 0% is ontevreden en 2% van de respondenten is
zeer ontevreden.
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Begeleidt de WV Meteoor Assen Roden jou goed
tijdens wedstrijden?
2%
7%

5%
27%

zeer tevreden
tevreden
neutraal
ontevreden
zeer ontevreden

59%

Op de vraag: Begeleidt de WV Meteoor Assen Roden jou goed tijdens wedstrijden is 2% zeer
tevreden, 27% is tevreden, 59% zegt neutraal te zijn over de begeleiding tijdens wedstrijden. 7% van
de respondenten is ontevreden en 5% van de respondenten is zeer ontevreden over de begeleiding
van de WV Meteoor Assen Roden tijdens wedstrijden.
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Wat vind je van het contributiebedrag per jaar?
2%
10%

te veel

37%

goed
neutraal
te weinig
51%

10% van de 41 respondenten vind het contributiebedrag per jaar te veel, 51% vindt het
contributiebedrag per jaar goed. Van de 41 respondenten vind 37% het contributiebedrag neutraal
en 2% van de respondenten vind het contributiebedrag per jaar te weinig.
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Ken je de bestuursleden van de WV Meteoor
Assen Roden?
7%
29%
ja
niet allemaal
nee
64%

Op de vraag of de respondenten de bestuursleden van de WV Meteoor Assen Roden kennen zegt
29% ja, 64% zegt dat ze niet iedereen kennen en 7% van de respondenten zegt dat ze niemand van
het bestuur kennen.
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Vind je dat je goed op de hoogte word gehouden van de
beslissingen die er worden gemaakt door het bestuur en
de trainers?

49%
51%

ja
nee

Van de 41 respondenten vindt 49% dat ze goed op de hoogte worden gehouden van de beslissingen
die er worden gemaakt door het bestuur en de trainers, 51% zegt dat ze vinden dat ze niet goed op
de hoogte worden gehouden van de beslissingen die er worden gemaakt.
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Zou jij actief willen zijn binnen een commissie van
de WV Meteoor Assen Roden?

37%
ja
nee
63%

Op de vraag of je actief wilt zijn binnen een commissie van de WV Meteoor Assen Roden zegt 37%
van de respondenten ja en 63% van de respondenten zegt niet actief te willen zijn binnen een
commissie van de WV Meteoor Assen Roden.

toelichting
te jong
4%
4%

15%

19%

4%
4%

geen tijd
geen behoefte

15%

35%
kliekjes vorming

Op deze vraag moeten de respondenten een toelichting invullen als ze niet actief wilden zijn binnen
een commissie van de WV Meteoor Assen Roden.
Toelichtingen
19% van de respondenten die niet actief willen zijn binnen een commissie vindt zichzelf te jong, 35%
van de respondenten heeft geen tijd om actief te zijn binnen een commissie van de WV Meteoor
Assen Roden, 15% van de respondenten die niet actief wil zijn binnen een commissie heeft geen
behoefte om actief te zijn, verder wil 4% van de respondenten geen lid worden van een commissie
omdat ze al actief zijn, te kort lid zijn, de kliekjesvorming binnen de commissies niet goed vinden en
4% van de respondenten zegt dat het er vanaf hangt wat voor commissie het is. 15% van de
respondenten heeft geen toelichting gegeven.
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Ben jij bereid om als vrijwilliger te helpen bij wedstrijden
georganisseerd door de WV Meteoor Assen Roden?

27%
ja
nee
73%

73% van de respondenten zegt wel bereid te zijn om als vrijwilliger te helpen tijden wedstrijden die
georganiseerd worden door de WV Meteoor Assen Roden en 27% van de respondenten zegt niet
bereidt te zijn om te helpen als vrijwilliger bij wedstrijden georganiseerd door de WV Meteoor Assen
Roden.

toelichting
geen tijd

18%

zelf rijden
9%
55%

9%
9%

te jong
trainer
geen toelichting

Op deze vraag moeten de respondenten een toelichting geven als ze niet bereid zijn om te helpen bij
wedstrijden die georganiseerd worden door de WV Meteoor Assen Roden.
Van de respondenten die niet bereid zijn om als vrijwilliger te helpen bij wedstrijden heeft 18% geen
tijd, 9% wil liever zelf wedstrijden rijden, zijn te jong of zijn trainer. 55% van de respondenten heeft
geen toelichting gegeven op de vraag waarom ze niet bereidt zijn om als vrijwilliger te helpen bij
wedstrijden die georganiseerd worden door de WV Meteoor Assen Roden.
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Hoe wil je op de hoogte gehouden worden van
beslissingen die er worden gemaakt door het bestuur en
de trainers?

14%

19%

face to face
email

12%

facebook
twitter

3%

website

4%
48%

nieuwsbrief

Van de 41 respondenten die zijn ondervraagd wil 19% graag face to face op de hoogte gehouden
worden door de beslissingen die er worden gemaakt door het bestuur en de trainers, 48% van de
respondenten wil graag via de email op de hoogte gehouden worden, 4% wil via facebook op de
hoogte gehouden worden van de beslissingen die er worden gemaakt door het bestuur en de
trainers. 3% wil via twitter op de hoogte gehouden worden, 12% van de respondenten wil op de
hoogte gehouden worden via de website en 14% wil via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van
de beslissingen die er worden gemaakt door het bestuur en de trainers.
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Vind je dat de informatie op de sociale media
goed wordt bijgehouden?

ja

49%
51%

nee

51% van de respondenten vind dat de informatie op de sociale media goed wordt bijgehouden en
49% van de respondenten die de enquête hebben ingevuld zegt nee op de vraag of ze vinden dat de
informatie op de sociale media goed wordt bijgehouden.
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Vind je dat de informatie op de website goed
wordt bijgehouden?

37%
ja
nee
63%

Van de 41 respondenten vindt 37% dat de informatie op de website goed wordt bijgehouden, 63%
van de respondenten vindt dat de informatie op de website niet goed wordt bijgehouden.
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Welke punten kunnen binnen de WV Meteoor Assen Roden verbeterd
worden?
34% van de respondenten heeft geen antwoord gegeven op deze vraag. De overige 66% van de
respondenten heeft wel gereageerd, hiervan heb ik een korte samenvatting gemaakt.
Leden
Van de 27 respondenten die wel antwoord hebben gegeven op deze vraag, geven 7 respondenten
aan dat ze het belangrijk vinden dat er meer begeleiding komt binnen de vereniging. Begeleiding
voor nieuwe leden bij bijvoorbeeld wedstrijden, maar ook voor leden die al langer lid zijn. Ook
worden betere trainingsfaciliteiten zoals een wc en douche genoemd.
Een betere opbouw tijdens een training en rekening houden met bepaalde belangrijke wedstrijden,
bijvoorbeeld niet op donderdag een intensieve training doen als je op zaterdag een belangrijke
wedstrijd hebt. Gerichter trainen op bepaalde wedstrijden. Renners klaarmaken voor belangrijke
wedstrijden. Renners willen graag ook persoonlijke aanwijzingen ontvangen tijdens de trainingen. De
opkomst op de trainingen van alle categorieën moet worden gewaarborgd. Er wordt door
verschillende respondenten aangegeven dat ze vaker op trainingskamp willen zoals bijvoorbeeld
Tecklenburg. Ook is er behoefte aan individuele trainingsschema’s voor degene die dat willen. Als de
leden goed presteren moet er meer aandacht voor ze komen in de pers.
Wedstrijden
Er wordt aangegeven dat er onder de leden van de WV Meteoor Assen Roden meer wedstrijden
moeten worden georganiseerd op de wielerbaan in Assen. Per categorie moet er worden gekeken
naar ambitie niveau, dus wat betreft wedstrijdmogelijkheden, trainingsaanbod en faciliteiten.
Kinderen moeten gelijk behandeld worden ook als ze minder of geen wedstrijden rijden, ook wordt
er gezegd door meerdere respondenten dat de club de leden er meer toe moet bewegen om
wedstrijden te gaan rijden en dat de renners die wedstrijden rijden een gedreven en
prestatiegerichte instelling moeten hebben. Tijdens wedstrijden waar renners voor worden
uitgekozen, moet de club de beste renners opstellen. Tijdens wedstrijden moet er meer in
groepsverband worden gereden dus van te voren overleggen hoe er gereden gaat worden. Ook
moeten er meer actieve vrijwilligers komen die willen helpen tijdens wedstrijden.
Bestuur
Er moet meer begrip komen voor het bestuur, er moet een degelijker bestuur komen, geen kliekjes
vorming binnen het bestuur, een betere communicatie tussen de leden van de WV Meteoor Assen
Roden en het bestuur. Ook moet er een betere taakverdeling komen binnen het bestuur. Het bestuur
moet open en eerlijk worden ook naar de renners toe. Ook heeft de club een voorzitter nodig. Er
moet meer geld worden geïnvesteerd in de eliteploeg maar ook in de nieuwelingen en junioren
ploeg. De algehele uitstraling, samenhang en flexibiliteit van de club moet worden verbeterd.
Communicatie
Er wordt door veel respondenten vermeld dat de website beter moet worden bijgehouden en dat de
informatie over wedstrijden en trainingen vermeld moet worden in een nieuwsbrief. Het makkelijker
maken van kleding bestellen en betere kleding wordt ook genoemd net zoals informatie over het
kopen van een (nieuwe) fiets.
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Rapportcijfer
2% 0% 0%
15%

0%

1
2

7%

3

3%
3%

15%

4
5
6
7
8

28%
27%

9
10
niks

2% van de respondenten geeft de WV Meteoor Assen Roden een 1, 0% van de respondenten
geeft de wielervereniging een 2,3 of 4. 7% van de respondenten geeft een 5, 15% geeft een
6, 27% geeft de wielervereniging een 7 het grootste deel van de respondenten 27% geeft de
WV Meteoor Assen Roden een 8. 3% geeft de wielervereniging een 9 en 10. 15% heeft geen
antwoord gegeven op deze vraag.
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3.3 Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Iets meer dan de helft van de respondenten is 0 tot 5 jaar lid van de WV Meteoor Assen
Roden. Bijna de helft van alle respondenten (44%) is al langer dan 6 jaar lid van de WV
Meteoor Assen Roden. Hieruit blijkt dat een heel groot deel van de respondenten al heel erg
lang lid is van dezelfde wielervereniging. De leden zijn dus trouw aan hun club en veranderen
niet zomaar van vereniging.
Omdat een groot deel van de respondenten 0 tot 5 jaar lid is van de WV Meteoor Assen
Roden kun je zien dat er ook nog steeds elk jaar veel nieuwe leden bijkomen. Uit deze vraag
kun je dus in het kort concluderen dat de WV Meteoor Assen Roden nog steeds nieuwe
leden krijgt en dat de meeste leden trouw blijven aan de club.
Meer dan de helft van de leden van de WV Meteoor Assen Roden is lid van deze vereniging
omdat ze het een leuke sport vinden en omdat ze het een leuke wielervereniging vinden. Je
ziet dat het grootste deel van de leden plezier het belangrijkste vindt in de sport. Een ander
groot deel is lid van de WV Meteoor Assen Roden omdat de vereniging dichtbij huis is.
Een veel kleiner deel van de respondenten is bij de WV Meteoor Assen Roden gaan fietsen
omdat vrienden lid zijn of omdat de wielervereniging goede recensies heeft. De leden die lid
zijn kiezen dus wel voor zichzelf en kijken niet wat hun vrienden voor sport doen.
Op de vraag of je naast de centrale trainingen ook nog extra voor jezelf traint is het grootste
deel 3x in de week extra aan het trainen. Het is dus voor de meeste renners van groot belang
dat er naast de 2 centrale trainingen in de week ook nog 3x of vaker word getraind. Deze
wielrenners zijn daardoor veel en goed met hun sport bezig en willen dan ook goede
uitslagen rijden met wedstrijden.
Een ander deel dat niet extra fietst bestaat vooral uit de jeugdleden. Voor de jeugd is het
moeilijk om thuis extra te fietsen omdat ze nog niet alleen de weg op mogen.
Meer dan de helft (66%) is tevreden met de trainingslocaties van de WV Meteoor Assen
Roden. Een kleiner deel van de respondenten is zeer tevreden over de trainingslocaties van
de WV Meteoor Assen Roden. Een ander klein deel van de respondenten (5%) is ontevreden
over de trainingslocaties. Uit deze vraag kun je concluderen dat het grootste deel tevreden
of neutraal is over de trainingslocaties en dat een klein deel van de respondenten
ontevreden is over de trainingslocaties. De wielervereniging hoeft zich dus geen zorgen te
maken over de locaties die er nu worden gebruikt.
Uit de vraag of de leden van de WV Meteoor Assen Roden tevreden zijn over de
trainingstijden is gekomen dat de leden de trainingstijden goed vinden. Meer dan ¾ van dan
de respondenten vindt de trainingstijden goed. Een heel klein deel vindt de trainingstijden te
vroeg en maar 5% van de respondenten vind dat de trainingen te laat worden gegeven. De
WV Meteoor Assen Roden hoeft dus niet te veranderen van trainingstijden.
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De leden van de WV Meteoor Assen Roden zijn voor een groot deel tevreden over de
trainingsduur van de trainingen. Bijna ¾ van de respondenten is tevreden over de
trainingsduur. De WV Meteoor Assen Roden hoeft zich dus geen zorgen te maken over de
trainingsduur.
Het belangrijkste volgens de respondenten is dat er genoeg afwisseling is in de trainingen.
Meer dan de helft van de leden vind dit het belangrijkste om te handhaven. Naast genoeg
afwisseling vinden de respondenten gekwalificeerde trainers ook belangrijk. Een veel kleiner
deel van de respondenten vindt progressie, organisatie van wedstrijden en dat iedereen
hetzelfde word behandeld belangrijk.
De conclusie voor deze vraag is dus dat de trainers goed moeten nadenken over afwisseling
van verschillende trainingen.
Een klein deel van de respondenten is zeer tevreden over de begeleiding van de trainers
tijdens de centrale trainingen. Het grootste deel van de respondenten is tevreden.
De WV Meteoor Assen Roden hoeft zich dus geen zorgen te maken over de begeleiding van
de leden omdat ongeveer 98% van de leden gewoon tevreden is over de begeleiding tijdens
centrale trainingen.
Ook op de vraag of de leden goed begeleidt worden tijdens wedstrijden wordt positief
gereageerd. 88% van de respondenten is tevreden over de begeleiding van de trainers
tijdens wedstrijden. 2% van de respondenten is zeer tevreden. De WV Meteoor Assen Roden
kan hier nog een stuk in verbeteren om nog meer leden zeer tevreden te maken. Gelukkig is
een heel klein deel (12%) ontevreden over de begeleiding tijdens wedstrijden.
In vergelijking met de begeleiding tijdens trainingen kan de wielervereniging nog wel heel
wat verbeteren.
Het contributiebedrag van de WV Meteoor Assen Roden is voor de meeste respondenten
een goed bedrag. Meer dan de helft van de respondenten heeft dit als antwoord gegeven.
Een kleine 40% van de respondenten heeft gereageerd dat het contributie bedrag neutraal
was. Het kleinste deel (2%) vind dat ze te weinig betalen en 10% van de respondenten vindt
dat er te veel word betaald. Hieruit blijkt dat het contributiebedrag van de WV Meteoor
Assen Roden niet hoeft te veranderen.
Een kwart van alle respondenten kent de bestuursleden van de WV Meteoor Assen Roden
wel. Het grootste deel van de respondenten kent niet alle bestuursleden en een heel klein
deel van de respondenten kent helemaal niemand van het bestuur. Het bestuur is dus nog
niet bekend onder alle leden van de WV Meteoor Assen Roden.
49% van de respondenten vindt dat ze wel goed op de hoogte gehouden worden van de
beslissingen die er worden gemaakt door het bestuur en de trainers van de WV Meteoor
Assen Roden. Meer dan de helft van de respondenten wil dus beter op de hoogte gehouden
worden van de beslissingen. Er zijn teveel leden die vinden dat ze niet goed op de hoogte
gehouden worden.
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De meerderheid van de leden van de WV Meteoor Assen Roden wil niet actief zijn binnen
een commissie van de wielervereniging. De leden konden een toelichting geven als ze niet
actief wilden zijn binnen een commissie. Het grootste aantal respondenten dat niet actief wil
zijn binnen een commissie zegt dat ze geen tijd hebben. Verder zegt een groot deel te jong
te zijn om actief te zijn binnen een commissie. Conclusie is dus dat er niet veel animo is van
de leden om actief te zijn binnen een commissie van de club.
Toch wil 37% van de leden wel actief zijn binnen een commissie van de club hier kan WV
Meteoor Assen Roden wel gebruik van maken.
Op de vraag of de leden willen helpen als vrijwilligers tijdens wedstrijden word positief
gereageerd. ¾ van de respondenten wil graag meehelpen als vrijwilliger tijdens wedstrijden.
De WV Meteoor Assen Roden heeft dus genoeg leden die wel willen helpen tijdens
wedstrijden als zij zelf geen wedstrijd rijden. De respondenten die niet willen helpen hebben
veelal geen tijd, zijn te jong of willen zelf wedstrijden rijden.
Het grootste deel van de respondenten wil graag via de email op de hoogte gehouden
worden van de beslissingen die er worden gemaakt. Daarnaast willen respondenten graag
face to face op de hoogte gehouden worden. 26% van de respondenten willen graag via de
nieuwsbrief of website op de hoogte gehouden van de beslissingen die er worden gemaakt
door de WV Meteoor Assen Roden. Het kleinste deel van de respondenten wil via twitter en
facebook op de hoogte gehouden worden. De WV Meteoor Assen Roden bereikt dus de
meeste respondenten (leden) via de email.
Op de vraag of de informatie op de sociale media goed wordt bijgehouden is afwisselend
gereageerd. Namelijk 51% van de respondenten vind dat de informatie op de sociale media
wel goed word bijgehouden en 49% van de respondenten vindt van niet. De WV Meteoor
Assen Roden moet dus meer informatie plaatsen op de sociale media zodat nog meer leden
tevreden zijn over de informatie die op de sociale media terecht komt.
Volgens de respondenten word de informatie op de website minder goed bijgehouden dan
de informatie op de sociale media. 63% van de respondenten zegt namelijk dat de
informatie op de website niet goed word bijgehouden. 37% van de respondenten vindt dat
de informatie wel goed word bijgehouden. De WV Meteoor Assen Roden kan ook op de
website dus veel meer doen om de leden van de wielervereniging tevreden te houden. Er
moet veel meer informatie op de website geplaatst worden van bijvoorbeeld prestaties.
Op de vraag welke punten er verbeterd kunnen worden bij de WV Meteoor Assen Roden
komt vooral naar voren dat het bestuur betere communicatie moet hebben met de leden. Er
moet een degelijker bestuur komen met een goede voorzitter. De communicatie moet
duidelijker.
Tijdens trainingen moeten er meer persoonlijke aanwijzingen worden gegeven en de leden
willen graag meer afwisseling in de trainingen. Nieuwe leden moeten tijdens trainingen en
wedstrijden beter worden begeleidt en er moeten meer onderlinge wedstrijdjes worden
georganiseerd.
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Het grootste aantal van de respondenten geeft de WV Meteoor Assen Roden als
rapportcijfer een 8. De leden moesten een toelichting geven bij deze vraag. Er zijn veel
positieve berichten. Veel leden vinden het een leuke, gezellige club en hebben het naar hun
zin tijdens de trainingen. Toch zijn er ook een aantal die vinden dat het wedstrijdniveau van
de club minder is en dat er misschien meer ervaren trainers moeten komen. De WV Meteoor
Assen Roden krijgt bijna geen lage cijfers, de leden zijn over het algemeen dus tevreden over
de wielervereniging.

Aanbevelingen
De WV Meteoor Assen Roden is een goede club aangezien er nog steeds nieuwe leden
bijkomen en er een heel groot deel al heel erg lang lid is. Ze hoeven hier dus niet veel aan te
veranderen. Als de WV Meteoor Assen Roden toch graag meer leden wil moeten ze de
nieuwe leden nog beter begeleiden zodat dat word opgepakt door andere nieuwe jonge
renners die zich dan ook graag bij de WV Meteoor Assen Roden willen aansluiten.
Ik denk dat de club zich nog veel beter kan onderscheiden van andere clubs. Er word door
veel renners goed gereden als daar meer aandacht voor komt in de pers krijgt de WV
Meteoor Assen Roden automatisch betere recensies. Ook leden van andere verenigingen
kunnen zich dan bedenken om bij de WV Meteoor Assen Roden te gaan fietsen.
Hoe meer je naast de centrale fietstrainingen traint hoe beter je wordt. Er wordt door de
club ook aanbevolen om genoeg naast de centrale trainingen te fietsen. Als je een goede
wielrenner wilt worden moet je uren maken op de fiets en dat red je niet alleen tijdens de
centrale trainingen. Het grootste deel van de leden van de WV Meteoor fietst dan ook
genoeg naast de trainingen. Voor degene die dat niet doen kan er nog meer op gewezen
worden dat ze nog beter worden als ze wel extra gaan fietsen.
De WV Meteoor Assen Roden heeft een wielerbaan waar de jeugd traint daarnaast traint de
oudere groep van nieuwelingen en junioren op verschillende ronden rondom Assen. De
centrale trainingslocatie waar ook af en toe onderlinge wedstrijdjes worden georganiseerd
voor de oudere leden kan verbeterd worden door bijvoorbeeld een wc en douche te
plaatsen.
De leden van de WV Meteoor Assen Roden zijn grotendeels tevreden over de trainingstijden
van de trainingen. De leden die niet tevreden zijn over de trainingstijd zitten waarschijnlijk
met het werk. De WV Meteoor hoeft volgens mij dus niks te veranderen aan de trainingstijd.
Op dit moment zijn de meeste leden tevreden met hoe het nu gaat.
Het is voor de meeste leden van de WV Meteoor Assen Roden van belang dat de
trainingsduur niet veranderd, omdat het grootste deel van de leden tevreden is. De
trainingsduur is op dit moment voor de jeugd 1 uur en voor de nieuwelingen/junioren/elites
ongeveer 2 uur. Omdat ook hier de leden tevreden mee zijn hoeft de WV Meteoor Assen
Roden hier zich geen zorgen over te maken.
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Het is belangrijk dat de leden van de WV Meteoor Assen Roden goede trainingen krijgen. Het
beste is dat je ervaren trainers hebt die zelf ook hebben gefietst zodat zij hun ervaringen
kunnen overdragen op de toekomstige wielrenners. De club kan vooral veel verbeteren bij
de jeugd. Aangezien hier naast 2 hoofdtrainers veel ouders zonder wielerervaring assisteren.
Omdat 98% van de respondenten tevreden is over de begeleiding tijdens centrale trainingen
hoeft de WV Meteoor Assen Roden hier niks aan te veranderen. De trainers trainen mee
tijdens de trainingen en er zijn altijd 2 of meerdere trainers aanwezig tijdens de trainingen.
De begeleiding tijdens wedstrijden is iets minder als de begeleiding tijdens de trainingen.
Vooral voor nieuwe leden is het even wennen als ze voor het eerst aan de start staan. Alles is
anders en alles is nieuw. Voor de trainers dus een goed aandachtspunt.
Volgens de respondenten is het contributiebedrag dat per jaar wordt betaald goed. De club
kan volgens mij het beste ook dit bedrag aanhouden.
Ik denk dat het belangrijk is dat de leden van de WV Meteoor Assen Roden alle leden van het
bestuur kent. Het is een stuk makkelijker communiceren als je weet wie er allemaal in het
bestuur zit. De WV Meteoor Assen Roden zou een middag/avond kunnen organiseren
waarbij de hele club bij elkaar is en de leden het bestuur leert kennen.
Ik denk dat het bestuur na elke vergadering/bijeenkomst moet notuleren wat er is gezegd en
wat er gaat gebeuren. Als dit via de mail wordt verstuurd naar alle leden kunnen zij ook
inzien wat er gaat gebeuren en veranderen. Hierbij houden de bestuursleden en trainers van
de WV Meteoor Assen Roden veel meer contact met de leden.
Het lijkt mij een goed idee om alle commissies op een rij te zetten en daarbij te vermelden
wat er moet gebeuren als je lid bent van die commissie. Het is nu niet helemaal bekend wat
het bestuur bedoeld met commissies. Als de leden weten waar ze uit kunnen kiezen en wat
ze daarvoor allemaal moeten doen zijn ze waarschijnlijk enthousiaster.
Het bestuur kan via de mail of groepswhatsapp de leden bereiken om te vragen of zij willen
helpen als vrijwilliger tijdens wedstrijden. Als de WV Meteoor Assen Roden iets meer werk
verricht om vrijwilligers te krijgen gaat ze dat makkelijk lukken, omdat er genoeg animo voor
is.
De WV Meteoor Assen Roden kan het beste alle informatie via de email verspreiden. Ik vind
dat er nu nog te veel spreiding zit in de informatie zoals bijvoorbeeld prestaties van de
leden. Deze kunnen via de email verspreid worden. Alles wat dus op internet (website,
facebook en twitter) komt te staan moet ook via de email (Nieuwsbrief) worden verstuurd.
De WV Meteoor Assen Roden heeft heel veel goede leden, deze worden alleen niet altijd op
de juiste manier in het zonnetje gezet. Ik vind dat alle prestaties van de leden op de sociale
media moet worden gedeeld. Verder kan de WV Meteoor Assen Roden ook veel meer
volgers krijgen als zij actief op facebook en twitter de laatste wielernieuwtjes of de uitslagen
van goede lokale wielrenners delen.
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Er moet iemand komen die het leuk vind om de resultaten bij te houden van alle wielrenners
van de WV Meteoor Assen Roden. Op deze manier komen alle uitslagen op tijd op de sociale
media en de website te staan.
Een beter communicatie van het bestuur met de leden kan makkelijk worden veranderd.
Zoals ik al eerder heb aangegeven kan het bestuur tijdens een vergadering/bijeenkomst alles
notuleren en dan later via de mail verspreiden naar alle leden. De leden zijn dan goed op de
hoogte van wat er allemaal gebeurd binnen het bestuur en daarbuiten. Verder kunnen de
trainers misschien meer aandacht besteden aan het trainingsschema en vragen wat de leden
graag willen voor training en dan hier het schema op aan passen.
Nieuwe leden moeten ook door de trainers beter worden begeleidt tijdens trainingen en
wedstrijden. De trainers kunnen dat vooraf bespreken en veel contract houden op de
wedstrijddagen met nieuwe leden.
Omdat er niet heel veel lage cijfers zijn gegeven vind ik dat de WV Meteoor Assen Roden
over het algemeen ook een goede wielervereniging is. Om nog meer hoge cijfers te krijgen
kan de WV Meteoor Assen Roden nog beter communiceren en begeleiden verder zijn heel
veel respondenten tevreden over de WV Meteoor Assen Roden.
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Nawoord

Deze proftaak begon met het nadenken over een onderzoek. Ik heb uiteindelijk gekozen
voor een leden tevredenheidsonderzoek. Ik heb geleerd hoe je een enquête moet maken en
hoe je deze dan verspreid. Verder heb ik geleerd hoe je alle antwoorden van de enquêtes
kunt verwerken en uitwerken tot diagrammen.
Op de hand van de diagrammen die ik heb gemaakt heb ik ook conclusies en aanbevelingen
moeten maken.
De enquête maken en uitwerken vond ik leuk om te doen. Ik vond het erg moeilijk om de
conclusies en aanbevelingen te schrijven.
De volgende keer als ik een onderzoeksrapport moet schrijven ga ik eerder beginnen met
verwerken van de enquêtes ik ben er achter gekomen dat het nog heel veel werk is om
conclusies en aanbevelingen te schrijven.
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Bijlagen

- Bijlage 1: Vragenlijst
- Bijlage 2: Excel bestanden
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Bijlage 1 vragenlijst
Beste leden van de wielervereniging Meteoor Assen Roden,
Voor mijn opleiding Marketing en Communicatie aan het Johan Cruyff College in Groningen heb ik de
opdracht gekregen om een onderzoeksrapport te schrijven. Nu wil ik graag een leden
tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder de leden van de wielervereniging de Meteoor. Ik wil dit
doen doormiddel van een enquête. Met de resultaten van deze enquête duurt maximaal 5 minuten.
Ik wil jullie alvast bedanken voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
Sanne Bouwmeester
Johan Cruyff College Groningen

1. Geslacht
o
o

Man
Vrouw

2. Wat is je leeftijd?
o
o
o
o
o

8 – 10
11 – 14
15 – 19
20 – 24
25+

3. Hoelang ben je al lid van WV Meteoor Assen-Roden?
o
o
o
o

0 – 2 jaar
3 – 5 jaar
6- 10 jaar
10 + jaar

4. Waarom ben je bij WV Meteoor Assen-Roden gaan fietsen?
o
o
o
o

Omdat het dichtbij huis is
Omdat mijn vrienden lid zijn
Omdat de club goede recensies heeft
Omdat ik wielrennen leuk vind

5. Fiets je naast de centrale trainingen van WV Meteoor Assen-Roden ook nog voor jezelf?
o
o
o
o

Ja, 1x extra
Ja, 2x extra
Ja, 3x of vaker
Nee
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6. Ben je tevreden over de trainingslocaties van WV Meteoor Assen-Roden?
o
o
o
o
o

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden

7. Wat vindt je van de trainingstijden van WV Meteoor Assen-Roden?
o
o
o

Te vroeg
Goed
Te laat

8. Ben je tevreden over de trainingsduur van de trainingen?
o
o
o
o
o

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden

9. Wat houdt “goede begeleiding” voor jou in? (meer antwoorden zijn mogelijk)
o
o
o
o
o

Dat er gekwalificeerde trainers aanwezig zijn
Dat er afwisseling is in trainingsvormen
Dat je progressie ontwikkelt
Dat de organisatie tijdens de training en wedstrijd goed verloopt
Dat iedereen hetzelfde wordt behandeld

10. Begeleiden de trainers jou goed tijdens de centrale trainingen?
o
o
o
o
o

Ja, zeer tevreden
Ja, tevreden
Neutraal
Nee, ontevreden
Nee, zeer ontevreden

11. Begeleidt de WV Meteoor Assen-Roden jou goed tijdens wedstrijden?
o
o
o
o
o

Ja, zeer tevreden
Ja, tevreden
Neutraal
Nee, ontevreden
Nee, zeer ontevreden

12. Wat vind je van het contributiebedrag per jaar? (t/m 14 jaar €52.50, 15 t/m 18 jaar €73.50, 19+
€94.50)
o
o

Te veel
Goed
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o
o

Neutraal
Te weinig

13. Ken je de bestuursleden van WV Meteoor Assen-Roden?
o
o
o

Ja
Nee
Niet allemaal

14. Vind je dat je goed op hoogte wordt gehouden van de beslissingen die er worden gemaakt door
het bestuur en de trainers?
o Ja
o Nee
15. Zou jij actief willen zijn binnen een commissie van de WV Meteoor Assen-Roden?
o
o

Ja
Nee, graag toelichten waarom niet

16. Ben jij bereid om als vrijwilliger te helpen bij wedstrijden georganiseerd door de WV Meteoor
Assen-Roden?
o
o

Ja
Nee, graag toelichten waarom niet

17. Hoe wil jij op de hoogte gehouden worden van beslissingen die er worden gemaakt door het
bestuur en de trainers?
o
o
o
o
o
o

Face-to-face
Via de email
Via facebook
Via twitter
Via de website
Via een nieuwsbrief

18. Vind je dat de informatie op de sociale media goed wordt bijgehouden?
o
o

Ja
Nee

19. Vind je dat de informatie op de website goed wordt bijgehouden?
o
o

Ja
Nee

20. Welke punten kunnen binnen de WV Meteoor Assen-Roden verbeterd worden?
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21. wat voor rapportcijfer wil jij WV Meteoor Assen-Roden geven? En kun je dit motiveren/toelichten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bedankt voor jullie deelname aan deze enquête.
Al jullie antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.
Met vriendelijke groet,
Sanne Bouwmeester
Johan Cruyff College Groningen
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Bijlage 2 Excel bestanden
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