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INHOUDSOPGAVE

Algemeen

Tevredenheid over het bestuur

Betrokkenheid

Totaaloordeel

Positieve feedback



ALGEMEEN
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ALGEMEEN

Andere redenen :

• Vrijwilligers

• Was al lid van Fortitudo

• Trainer

• Enige club met vrouwen

35+ teams



CLUBHUIS & 
ANDERE 

FACILITEITEN

• Ballen zijn vaak zacht/lagere teams 
krijgen vaak zachte ballen, slechter 
materiaal of helemaal geen materiaal. 

• Schoonmaak blijft soms achter, 
toiletten zijn niet schoon

• Clubhuis is sfeerloos

• Het missen van trainingskleding voor 
trainers

• Koude douche

• Meer kleine doeltjes voor training
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FACILITEITEN



CLUBHUIS & 
ANDERE 

FACILITEITEN

Toelichting of opmerking bij vraag 

hierboven:

• Er moet meer gezond voedsel komen

• De muziek staat elke keer op dezelfde zender 

en soms is de muziek te overheersend 

(spotify)

• Het soort bier



CLUBHUIS & ANDERE FACILITEITEN



CLUBHUIS & ANDERE FACILITEITEN

Heb je verbeterpunten of nieuwe ideeën? Geef het dan hieronder aan:

• De kantine moet vaker open (liefst elke avond) en organiseer leuke activiteiten

• Voor de jeugd wordt genoeg georganiseerd, voor de senioren heel matig

• Meer activiteiten met FC Utrecht

• Sportmaaltijd

• Na covid toernooi organiseren voor alle leden

• Duidelijk de passie voor voetbal en focus’07 uitdragen op de club en website



TEVREDENHEID OVER 
HET BESTUUR

Toelichting of opmerking bij vraag 
hierboven:

• Meer aandacht voor fairplay en veilige teams

• Weinig contact met bestuur

• Meer luisteren naar trainers

• Het coronabeleid kan beter



TEVREDENHEID OVER 
HET BESTUUR

Toelichting of opmerking bij vraag 

hierboven:

• De communicatie is niet centraal

• Eenrichtingsverkeer
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BETROKKENHEID



Toelichting of opmerking bij vraag hierboven:

• Er moet meer aandacht komen voor trainingsmogelijkheden zoals 
looptraining en ervaren opgeleide trainers voor de lagere teams

• Meer doen om jonge ouders te betrekken

• Meer waardering laten zien voor de vrijwilligers

• Elk jaar moeten mensen 1 of 2 kantinediensten draaien en fluiten

BETROKKENHEID



BETROKKENHEID

Mis je nog iets, wat zou je graag anders hebben 

of wat mag echt niet veranderen? Geef 

hieronder je mening:

• Te prestatiegericht

• Meer dames/meiden in commissies

• Te weinig vrijwilligers

• Zorg dat het bestuur leading is

• Meer aandacht kwaliteit training



TOTAALOORDEEL



POSITIEVE FEEDBACK

Communicatie al 
verbeterd door Giel

Nieuwe voorzitter 
brengt een hoop in 

beweging

Toen er problemen 
waren heeft het 

bestuur daadkrachtig 
opgetreden

Nieuwsbrief is top!

Complimenten voor 
de vele activiteiten 

voor de Jeugd, ga daar 
na corona ook mee 

door!

Complimenten voor 
de activiteiten voor de 
jeugd, als trainer meer 

gemotiveerd

Positieve 
ontwikkelingen de 

laatste periode binnen 
de vereniging

Mooie en fijne club 
waar ik me thuis voel


