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SAMENVATTING RESULTATEN ENQUÊTE ONDER SPOTVOGELS LEDEN 

Beste leden,  

We hebben medio december de stand opgemaakt van de uitkomsten van de enquête gehouden onder onze 

leden. Het ging om een basisvragenlijst, een vragenlijst voor leden die training volgen of gevolgd hebben en 

een vragenlijst voor leden die aan competitie hebben deelgenomen of daar momenteel mee bezig zijn. 

We noemen de ons inziens belangrijkste bevindingen uit de enquêteresultaten. De uitkomsten zullen ook op de 

agenda komen te staan van de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. De leden kunnen dan hun visie 

geven op de uitkomsten, al mogen ze daarvoor ook al eerder terecht bij het Bestuur. 

Enquêterespons 

Uiteraard hoopt een bestuur altijd op een zo groot mogelijke deelname aan de enquêtes die zij uit laat gaan. 

Dat heeft niet zo mogen zijn, al wijkt het niet zoveel af van het landelijke beeld. Het is nu eenmaal dat de 

mensen niet zo veel tijd hebben en misschien ook onder forse enquêtedruk staan. Vele instanties houden 

enquêtes, BC De Spotvogels is bepaald niet de enige. 

Om een beeld te geven hoe de verschillende leeftijdsgroepen gereageerd hebben op de basisvragenlijst zie de 

volgende grafiek. De leeftijden zijn van 1 december 2017, dat is ongeveer de datum waarop aan de enquête is 

deelgenomen. 

 

Grofweg de helft van ons ledenbestand van 15 jaar en ouder gereageerd. De junioren 15-18 jaar toonden zich 

met iets meer dan 10% respons minder gemotiveerd, al moet er bij gezegd worden dat op de vragenlijst 

competitie 4 juniorleden wel de moeite hebben genomen om te reageren. De 31-40 jarigen hebben zich van 

hun loyale zijde laten zien met maar liefst 100% respons! Bij de 70+-ers heeft niemand gerespondeerd, maar 

daar speelt mogelijk mee dat niet iedereen per PC bereikbaar is of online zijn antwoorden kan geven. 

Ook de dames onder ons (niet in de grafiek) hebben wat minder van zich laten horen (1/3e deel). Ons leden-

bestand telt meer dan 33% vrouwen. 

Bevindingen basisvragenlijst 

Over het algemeen tonen de leden zich heel tevreden (alle 18 respondenten hebben het naar hun zin bij de 

Spotvogels) met enkele kanttekeningen. 
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1/3
e deel stopt op de speelavonden eerder dan eindtijd 22.00 u; 2/3

e deel geeft aan door te gaan tot 22.00 u. 

Wie maandagavond tot het eind uitzit zal waarnemen dat i.h.a. minder dan de helft nog aanwezig is. Dit in 

tegenspraak met de enquêteresultaten. Het geeft geen aanleiding om voor te stellen de speelavonden in te 

korten. 

De overgrote meerderheid geeft aan dat de aangeboden shuttles goed bevallen. 4 van de 18 respondenten 

heeft voorkeur voor de gele shuttles en 7 voor de witte. Wat de andere 7 (=18-4-7) vinden is niet duidelijk, 

maar waarschijnlijk maakt het hen niets uit. Een iemand merkt op dat de gele shuttles beter zichtbaar zijn. Een 

ander is blij met de komst van de Mavis 500. Deze gaat er overigens uit. Daarvoor komt de Mavis 600 in de 

plaats. 

Bij werving nieuwe leden merkt een kleine minderheid (3 leden) op dat ze die niet in orde vinden. Er is 1 

persoon die vindt dat de werving op zich in orde is, maar maakt zich wel zorgen over de acceptatie door andere 

leden “Ik had nog niet het gevoel dat men accepteert dat je nog niet zo goed bent”. 

Opvallend is dat iemand aangeeft niet te weten wie de baancommissaris is. Wellicht iemand die op woensdag 

speelt? Voor de woensdagavond is er vooralsnog geen baancommissaris.  

Er zijn toch liefst 4 mensen die aangeven als bestuurslid, commissielid of vrijwilliger zich voor de club te willen 

inzetten en 8 ’misschien’. Daar ligt dus wel potentieel, al zullen er bij zijn die zo’n vrijwilligerstaak al op zich 

nemen. Een iemand verontschuldigt zich: duidelijke keuze gemaakt om geen vrijwilligerswerk te oden, het is 

geen kwestie van onwil, maar geen tijd in combinatie met werk en privé. 

Een opvallende suggestie was om tekenen van belangstelling te versturen naar langdurig zieken en 

geblesseerden. Eigenlijk laten wij ons wat dat betreft van onze goede kant zien (mails of kaarten naar de 

betrokkenen), maar het bestuur ontgaat ook wel eens wat. Dus signalen zijn altijd welkom. Dat Jan Sanders van 

Shuttlewoude al 2 x hartaanval had gehad was niet ieder bestuurslid bekend. Je ziet je sommige leden van onze 

samenwerkingspartner wat vaker en soms wat minder vaak, maar je zoekt er niet altijd meteen iets achter als 

ze er niet zijn.  

Bevindingen vragenlijst training 

Het lijkt er op dat degenen die training volgen beter gerespondeerd hebben. Een exact aantal van leden die in 

het recente verleden of heden training gevolgd hebben weten we niet, dus is ook het responspercentage niet 

goed te bepalen. 

4 van de 12 respondenten (1/3
e deel) vindt de trainingstijd per sessie te kort. 

3 van de 12 respondenten (25%) vindt dat er best meer sessies mogen zijn per training 

Het niveau van de training vindt men redelijk (25%) tot goed (75%) 

1/3
e deel vindt de kwaliteit van de trainer-staf redelijk; 2/3

e deel vindt hem goed. Niet direct alarmerend, maar 

misschien reden om na te denken hoe het nog beter kan. 

Rond de helft (@Petra: het is niet duidelijk welk deel rood is en welk blauw) vindt het een goed idee om elke 

speelavond met een half uur training te beginnen. Zo wordt suggestie gedaan voor 15 à 20 minuten goede 

warming-up. Dat zijn signalen die we opgepikt hebben en op de eerstvolgende ALV ter sprake zullen brengen. 

Van een respondent is er kritiek op een trainer, die zich wat schertsend uitlaat over degenen die training volgen 

“Jullie kunnen dit of dat totaal niet”. De persoon (lijdend voorwerp) die deze kritiek uit heeft het daar moeilijk 

mee. Les: het is goed voor de trainingsstaf om te weten dat sommige opmerkingen, vaak onbedoeld, verkeerd 

kunnen vallen. 

Iemand mist de training op maandagavond. Een ander (wellicht dezelfde persoon) merkt op dat er maandag-

avond in het laatste uur wellicht wat ruimte is. In de praktijk zou dat voor het laatste half uur kunnen opgaan, 

maar dat is erg kort voor een behoorlijke training. 



Bevindingen vragenlijst competitie 

Het lijkt er op dat degenen die aan competitie doen goed gerespondeerd hebben. Maar ook hier is niet het 

exacte aantal leden dat in het recente verleden of heden aan de competitie heeft meegedaan bekend. 

Opvallend: 

4 van de 15 (27%) respondenten vinden de competitieteams te groot. 3 (20%) vinden ze juist weer te klein. 

Bijna de helft vindt het niveauverschil (met de tegenstanders nemen wij aan) te groot. 

Iemand betreurt het dat er halverwege de competitie nog steeds geen shirts waren. 

Vaker gehoord: naar verhouding veel heren in competitieteam. Een dame: “lastig om met een “vaste” partner 

te leren mixen”. 
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