
 
• Hoe typeer je de vereniging op dit moment? (bv: Prestatie gericht of Recreatief of een 

combinatie)  
De respondenten typeren de club  hoofdzakelijk als Combi.   
 
 

• Wat voor type vereniging zou SV Annen in jouw ogen moeten zijn en waarom? 
Grote meerderheid van respondenten duidelijk Combi, met aantekening dat prestatie niet 
ten koste mag gaan van plezier/overige teams en/of leden die op recreatieve manier willen 
sporten.  

 
 

• Wat zijn de sterke kanten van de vereniging? 
Iedereen is welkom, toegankelijk, korte lijnen. 
In het dorp, laagdrempelig en betaalbaar. 
Iedereen kent elkaar, goede relatie met ondernemers uit het dorp. 
Enthousiasme voor de sport, mooie sporthal en goede faciliteiten. 
Uitstraling en inzet is sterk. 
 
 

• Welke punten zouden er volgens jou moeten veranderen of verbeteren. Kun je oplossingen 
bedenken voor je aangegeven punten? 
Meer en tijdig communiceren met de leden. 
Vrijwilligers werven is moeilijk en gaat moeizaam.  
Verloop jeugdleden voorkomen. 
Heldere organisatie en takenbeleid. 
Hoe krijg je volleybal en gym bij elkaar. 
Het recreanten volleybal krijgt te weinig aandacht 
Teveel acties voor geld inzameling. 

 
 

• Wat vind je van de interne (bv: naar de leden) en externe (bijv. evenementen) communicatie.  
Intern: via de app groepen wordt als efficiënt en adequate ervaren. Ook in de SV Annen site 
ziet men ontwikkeling en potentie.  
Over het algemeen wordt de interne informatie voorziening als redelijk bestempeld en zien 
verbeteringen.   
Extern: nog veel winst te behalen,  

 
 

• Heb je ideeën over een nieuwe vorm van communicatie (bv: sociale media) Hoe zou deze 
eruit moeten zien en wat zou de frequentie moeten zijn? 
Veel respondenten willen meer via facebook. 
Meer gebruik maken van de SV Annen site. 
E-magazine introduceren? 
 

 
• Loop eens een aantal punten na die te maken hebben met leden en vermeld tevens, indien 

noodzakelijk, de benodigde veranderingen bij o.a.; 
- Is het wenselijk om leden verplicht taken te laten vervullen binnen de vereniging? 

Ja, omdat:   
Een ruime meerderheid is voor een een of andere vorm van verplichting. Vooral op 
een manier zoals dat nu met scheidsrechters en zaaldiensten is geregeld. 
Nee, omdat:  
Een kleine groep ziet hier helemaal niets in, ziet de praktische uitvoering hiervan als 
lastig of vindt dat vrijwilligers vanuit eigen motivatie taken op zich moeten nemen.   
 
 
 
 



 
- Ben je als lid (of ouder/verzorger van) bereid om meer contributie te betalen? 

Ja, omdat:  
Een grote groep is bereidwillig MAAR: zeer duidelijk aangeven 
waarom/waarvoor/voor wie en of het anders kan. 
Nee, omdat:  
Men niet voor begrotings gaten van andere afdelingen wil opdraaien, bang zijn voor 
het uit de markt prijzen van de Club, de contributie al hoog genoeg vinden. 
 

- Heb je het gevoel als lid of vrijwilliger voldoende betrokken te zijn bij de vereniging 
Over het algemeen wordt dit met ja beantwoord. 
 

- Waar zou je graag bij betrokken worden binnen SV Annen? 
Een aantal mensen geeft aan wel in een commissie te willen. 
 

- Hoeveel uren zou je hierin willen steken per maand? 
Er wordt 1 tot 2 uur aangegeven.  
  
 

• Wat vind jij van het activiteitenaanbod, ben je tevreden, of zijn er veranderingen gewenst. 
Er is veel vraag naar een jaarlijkse activiteiten overzicht/kalender.  
Op het activiteiten aanbod (zoals toernooien ed) en inhoud van de activiteiten is geen 
commentaar en worden over het algemeen als positief gezien/ervaren. 
 
Alle acties om donaties/geld voor de club binnen te halen zijn voor de meeste leden 
onoverzichtelijk en teveel. Mensen vragen zich af  of en waarom dit nodig is.   
  
 

• Wat vind je van het (technisch) kader m.b.t.:  
 

 
- (jeugd) team indelingen, doorstroming en visie. 

Van de mensen die hier iets hebben vermeld :i een fifty /fifty verhouding tussen 
mensen die dit wel en niet goed vinden gaan (vooral het jeugd volleybal beleid).    

- Werving van de bestuursleden. 
Een aantal dingen worden aangedragen zoals: 
 -Persoonlijke benadering. 
 -Eerst een tijdje meelopen. 

-Een duidelijke organisatie opzetten zodat kandidaten weten waar ze 
instappen.  

  
- Trainers (bv: waar moeten trainers aan voldoen/ scholing etc.) 

Scholing wordt belangrijk gevonden. Over basis kwaliteiten en welke teams de 
“beste” trainers zouden moeten krijgen verschillen de meningen. 
Over de gym docente is men zeer positief. 
 
 

- Heb jij een idee over hoe onze verenigingsstructuur eruit zou moeten zien?  
(tav commissies, aantal bestuurders, organogram etc.) 
Er is een duidelijke wens om een activiteiten commissie aan te stellen. 
Duidelijk takenoverzicht, taken inzichtelijk maken. 
Goede draaiboeken maken.    

 
 
 
 

• Heb je een mening over het financiële en sponsorbeleid. Zijn er veranderingen/verbeter 
punten? 



De financiële situatie is voor de mensen die de enquête hebben ingevuld niet helder, zie ook  
de vraag over verhoging van de contributie.  
 
De respondenten die een mening over sponsor beleid hebben noemen:  

-Is er een Sponsor beleid?  
-Nieuw sponsor plan ontwikkelen. 
-Aparte commissie sponsoring opzetten. 
-Vraagt zich af of Sponsor gelden wel binnen komen. 
-Sommigen willen van het hele sponsor verhaal af.  

 
• Wanneer er nog belangrijke zaken zijn die je graag kwijt wil, dan kun je die hieronder kwijt. 

Vrijwilligers mogen wat vaker in het zonnetje gezet worden. 


