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Accommodatie

Verdeling Cijfer %
totaal

N

positief (8-10)
37.4% (49)

10 3.1% 4

9 5.3% 7

8 29.0% 38

neutraal (6-7)
57.3% (75)

7 38.9% 51

6 18.3% 24

negatief (1-5)
5.3% (7)

5 1.5% 2

4 2.3% 3

3 1.5% 2

2 0.0% 0

1 0.0% 0

Welk rapportcijfer geef je ons complex?

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
31.3% (41)

5 5.3% 7

4 26.0% 34

neutraal (3)
42.0% (55)

3 42.0% 55

(zeer) ontevreden
(1-2)
26.7% (35)

2 24.4% 32

1 2.3% 3

Kleedkamers



Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
68.7% (90)

5 11.5% 15

4 57.3% 75

neutraal (3)
25.2% (33)

3 25.2% 33

(zeer) ontevreden
(1-2)
6.1% (8)

2 6.1% 8

1 0.0% 0

Kantine

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
43.5% (57)

5 11.5% 15

4 32.1% 42

neutraal (3)
34.4% (45)

3 34.4% 45

(zeer) ontevreden
(1-2)
22.1% (29)

2 20.6% 27

1 1.5% 2

Grasvelden

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
83.2% (109)

5 45.0% 59

4 38.2% 50

neutraal (3)
14.5% (19)

3 14.5% 19

(zeer) ontevreden
(1-2)
2.3% (3)

2 1.5% 2

1 0.8% 1

Kunstgrasveld

Toelichting

Wil je jouw antwoorden toelichten?



iets meer druk op douches. kantine gedateerd. keuken mensen staan alleen in dichte ruimte. koffiehoek en
eethoek erg onhandig bij binnenkomst kantine. buitenbar in tent gebruiken tijdens thuiswedstrijden
1ste.kwaliteit trainingsveld vanaf okt/nov al erg slecht veel kuilen etc. veel blessures als gevolg.

een extra kunstgrasveld zou zeer welkom zijn

Kunstgrasveld wordt wel steeds minder van kwaliteit. Ik vraag me af of deze wel de 15 jaar die er voor staat
mee gaat

nee

Kleedkamers wel klein, bij kunstgrasveld graag bankjes o.i.d. neerzetten zoals vroeger bij het
hoofdveld.Kantine is helaas noodzakelijkerwijs een combinatie van school (buitenschoolse opvang) en
voetbal maar gezien de inkomsten kan niet niet anders.

Ok

Alleen die buiten tent zou een keer een opknap beurt moeten heben

ik vind de grasvelden best slecht omdat er veel hobbels in zitten en soms best lang en ongelijk

De kleedkamers kunnen een kleine opknapbeurt gebruiken. Vooral de douches, de rest is nog wel oke.
Kantine ziet er top uit. Velden kunnen een stuk beter en er mag nog wel ene kunstgrasveld bij, maar die komt
als het goed is snel.

De kleedkamers zijn niet schoon en niet van deze tijd! Er mzou meer onderhoud besteed kunnen worden aan
het achterste trainingsveld

Keuken en de toiletten kunnen beter, zijn zeer verouderd

Grasvelden en kunstgrasveld zien er netjes uit, net als de sponsoruitingen. De kantine (bar en keuken) mag
frisser en schoner. Toiletten vind ik trouwens niet meer kunnen, nodig vervangen!

Dit zijn tenminste vragen die ik snap en waar ik wat van kan vinden.

Ondanks dat de club zich volledig inzet voor een goede grasmat, blijft het lastig om altijd een goed veld te
hebben, zou mooi zijn als gemeente subsidie geeft voor nog een kunstgrasveld

Grasvelden krijgen te weinig aandacht

Destijds is de kantine aangepast vanwege de BSO. Hierdoor is wel de sfeer in de kantine grotendeels
verdwenen. De kleedkamers zijn al wat verouderd maar daar stoot ik mij minder aan, dit is toch iets wat een
beetje bij amateur voetbal hoort. De grasvelden waar wij met het 3e op trainen is werkelijk ieder jaar om te
huilen. Dat daar nog geen ernstige blessures zijn gevallen is een raadsel. Veel kuilen en zandvlakken waarbij
de bal amper recht rolt. Dit is al jaren zo en het verbaasd mij dat er nog steeds geen verbetering is. Dit zijn
nou precies de zaken waaraan je merkt dat het bestuur weinig aandacht schenkt aan de lagere
seniorenelftallen. Voor de selectie is alles goed geregeld en wij hebben pech en moeten het maar doen met
hetgeen wat er is, zonder zicht op verbetering.

Met name de kleedkamers en kantine kunnen wel een opknapbeurt gebruiken

Gebrek aan ruimte. Voornamelijk op de velden. Daardoor veld kwaliteit die te wensen over laat. Kunstgras is
mooi vlak, maar veel te warm om op te voetballen zodra de zon schijnt.

De achterste 2 velden zijn erg slecht om op te voetballen. Zou graag vernieuwing van de velden willen

Kleedkamers en kantine zijn aan een opknapbeurt toe

er zijn een hoop dingen verouderd kleedkamers kantine word tij d voor een tweede zelfs derde kunstgrasveld

kleedkamers zijn vaak vies, stinken en zijn erg oud.

Trainingsveld is een drama. Kunstgrasveld is enigszins verouderd.

kleedkamer scheidsrechter vaak geen bezem , trekker of stoffer en blik. wel gemeld !

Kantine niet zo gezellig..

Dramatisch kunstgrasveld waar we blessures aan over kunnen houden

Nog een kunstgrasveld zou top zijn! Al weet ik dat het lastig is met de gemeente.

Fijn dat de ballenvangersnetten eindelijk zijn vervangen Suggestie: dug out plaatsen bij veld 2

de velden worden wel heel slecht en de kantine en kleedkamers beginnen een beetje oud te worden



Het kunstgrasveld begint nu wel erg te verslechten.. De sprieten staan niet meer omhoog en de ondergrond
dempt niet meer goed. Het wordt tijd voor een nieuw veld... Verder zijn de kantine en kleedkamers ook
redelijk gedateerd. Voor de kantine is het nog niet zo erg, dat is wel gezellig, maar de kleedkamers hebben
hun beste tijd wel gehad.

De toiletten in de kantine zouden wel een flinke opknapbeurt mogen hebben

kleedkamers zijn aan vervanging toe en ook de kantine heeft een goeie opknapbeurt nodig

Een tweede kunstgrasveld is een voorwaarde om door te groeien en elke team dezelfde faciliteiten te bieden.

De grasvelden kunnen beter en daar bedoel ik met name het trainingsveld. want die is meestal bij de helft van
het seizoen al stuk om het zo aan te geven, En het kunstgras veld kan soms wel besproeid worden. maar ook
goed verdeelt worden soms spelen dezelfde teams erop. Terwijl het kan om en om vind ik.

Kunstgras wordt alweer oud. Fijn als er sproeimogelijkheden komen voor komend kunstgrasveld. Ivm
tegengaan van brandwonden bij sliding

De kleedkamers zijn slecht onderhouden en de grasvelden zijn er afgelopen periode teveel uitgegooid.

kantine moet wel een dak terras op komen. toch?????????

Grasvelden zijn snel minder van kwaliteit. Dit moet beter kunnen!

Kleedkamers zijn relatief klein, behalve 9 en 10. Kantine is groot genoeg, sfeervol en bar wordt goed ingevuld.
Status grasvelden is redelijk, dit mede omdat er best veel op gespeeld wordt omdat veld 3 niet gebruikt kan
worden. Daar zou eigenlijk iets aan moeten worden gedaan. 3 velden is krap, denk aan inlooptijd die teams
nodig hebben, uitloop van wedstrijden, etc. Kunstgrasveld is wel aan te merken dat het al weer 8 jaar oud is,
vering in het veld is matig.

Ik de K dat door het intensive gebruik van de velden een tweede en zelfs een derde kunstgrasveld geen
overbodige luxe is.

Kleedkamers en kantine kunnen best een opfrisbeurt gebruiken

alle antwoorden, totaal 41


