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Algemeen

Verdeling Cijfer %
totaal

N

positief (8-10)
60.3% (79)

10 3.8% 5

9 9.9% 13

8 46.6% 61

neutraal (6-7)
38.2% (50)

7 34.4% 45

6 3.8% 5

negatief (1-5)
1.5% (2)

5 1.5% 2

4 0.0% 0

3 0.0% 0

2 0.0% 0

1 0.0% 0

Welk rapportcijfer geef je SV Loosdrecht in het algemeen?

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
49.6% (65)

5 4.6% 6

4 45.0% 59

neutraal (3)
46.6% (61)

3 46.6% 61

(zeer) ontevreden
(1-2)
3.8% (5)

2 3.8% 5

1 0.0% 0

De manier waarop het bestuur het beleid bepaalt



Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
48.9% (64)

5 6.1% 8

4 42.7% 56

neutraal (3)
43.5% (57)

3 43.5% 57

(zeer) ontevreden
(1-2)
7.6% (10)

2 7.6% 10

1 0.0% 0

De manier waarop het bestuurt handelt

Toelichting

Kun je jouw antwoorden toelichten?

soms zitten er bestuurders met 2petten op.

kan daar nu niks over zeggen

Prestatie en resultaat zijn belangrijk, maar vooral de ontspanning en het plezier dient de boventoon te voeren.
Ik denk dat de ambities van s.v. Loosdrecht soms te hoog gesteld worden.

nee geen ervaring

mbt bestuur kan ik geen mening geven eea is mij niet bekend

In ieder geval zorgvuldig en geen beslissingen nemend over één nacht ijs.

Ok

Nee

h Hallo; Ga zo door m.v.g. F.g.j. Oldenzeel

8; omdat het een fijne club vind, maar er zijn ook kleine minpunten; trainingsdagen/tijden 4; ik heb echt geen
idee hoe het bestuur beleid bepaald 5; ik vind alles prima geregeld

We gaan de goeden weg in, er is altijd iets om te verbeteren

Nvt

Soms lijkt het alsof alles voor de eerste keer gebeurd. Er moet meer geleerd worden van voorgaande jaren.
Daarom is deze vragenlijst een goed idee!!

Er moet beter gecommuniceerd worden met spelers Bijv doorstroom a-junioren naar selectie

In het seizoen van 2015/2016 betaal ik 300 euro voor een voetbal seizoen waar ik meer een deels op de bank
zat dan speelde of elke week in een andere team mee deed daar betaal ik niet zoveel cotributie voor

Sorry, maar ik heb echt geen idee over het beleid en hoe het wordt bepaald. Ik moet echter iets invullen, dus
dan maar '3' maar dus werkelijk geen idee!

Ik vind dat het bestuur de goede weg is ingeslagen

Veel woorden weinig daden

Op papier ziet het beleid er best goed uit. Het blijkt soms lastig om daar in de praktijk naar te handelen.
Ergens ook wel begrijpelijk, omdat er te veel operationele taken op te weinig schouders rusten.



Prima beleid, echter voor de selectie en jeugd wordt veel goed geregeld. Zelf heb ik dit in de jeugd en selectie
ook ervaren. Helaas merk je zodra je in een lager senioren elftal zit dat er minder wordt gedaan voor je door
het bestuur terwijl de contributie telkens weer omhoog gaat. Opzich logisch dat een seniorenelftal zelfstandig
zaken regelt maar ergens mag er door het bestuur wel wat meer aandacht gegeven worden aan deze
senioren teams. We trainen op een slecht veld, moeten zelf ballen regelen, kunnen pas laat in het seizoen
trainen op het veld,al 2 jaar begonnen we bij de kazerne. Buiten het belang van mijn team vind ik ook de
keuze voor het tenue met blauwe broeken heel erg jammer. Je bent een club die je clubkleuren hoort te
behouden, daar zou een sponsor of geld geen invloed op mogen hebben. Als dit wel het geval is oogt dat
voor mij als geen juist beleid. Ik speel al bijna 25 jaar bij de club en heb nog nooit in blauwe broeken hoeven
voetballen.

Voor ons is niet direct duidelijk hoe het bestuur het beleid bepaald of de manier waarop het bestuur handelt.
Daarom neutrale mening

Nee

Ik mis een duidelijk jeugdbeleidsplan, waarin precies staat Wat sv loosdrecht wil bereiken, hoe ze dit willen
gaan doen met welke middelen En hoe dit te controleren, gratis lidmaatschap prachtig hoor maar je hebt nu al
onvoldoende Goede trainers beschikbaar. Zorg eerst dat je alles goed onder controle hebt voordat je groeien
gaat als vereniging. Het is en blijft een heerlijk dorpsclub!

Ik heb het naar mijn zin bij Loosdrecht. Het klimaat is dus goed. Al ben ik het afgelopen jaar niet veel geweest.
Toch een 7. De bepaling van het beleid, daar schort het volgens mij niet aan. De richting die we op willen lijkt
me prima. De plannen worden niet altijd gehaald. Kan ook niet allemaal tegelijk wellicht. Het moet met een
kleine ploeg. Uit eigen ervaring weet ik echter ook dat het een kleine ploeg is door de manier waarop het
bestuur handelt. Ik ben zelf bestuurslid geweest en werd eigenlijk alleen gebruikt om handtekeningen te
zetten. Informatievoorziening vaak achteraf. Als de beslissing eigenlijk al genomen was. Daarom een 3 voor
de uitvoering.

Ben over het algemeen tevreden.

Ik ben nergens ontevreden over, ik heb het erg naar mijn zin op SVL!

De vereniging kun je niet als een bedrijf runnen

Hebben we niet veel mee te maken gehad, eigenlijk geen ervaring mee.

Op welke vraag?

daadkrachtig

er zijn nogal wat dingen wat bestuurlijk kan veranderen

Soms mis ik de waardering voor lagere elftallen. Terwijl dat de basis van de vereniging is.

Nee

Het antwoordt "geen mening" staat er niet tussen. Heb geen mening want ik weet het niet...

Kan altijd professioneler

Ik heb geen idee wat het bestuur doet. Maar waar ik mee te maken heb, ben ik tevreden over

In het algemeen helder, duidelijk.

gen idee maar ik hoor weinig gedoe en ik vind dat er een goede sfeer op de club hangt en dat er veel
positieve energie is.

Volgens mij gaat alles prima. Er is in ieder geval genoeg ambitie en het bestuur doet haar best om dit te
realiseren

Wij zijn nog niet zo lang bij de club, maar zijn tot nu toe heel tevreden.

Ik heb de indruk dat vooral het bestuur graag wil dat het 1e elftal hoger gaat voetballen en dat de leden
eerder willen dat er zoveel mogelijk Loosdrechters in het 1e spelen en zo veel mogelijk jeugd doorstoomt naar
de selectie. Het bestuurt handelt volgens mij goed, maar ik twijfel of ze daarbij voldoende de mening/wensen
van de leden volgt.

te weinig daden

SvL zou een beter en consistent jeugdbeleid moeten voeren waarbij de nadruk ligt op prestatiegericht
selectievoetbal. Het belang van de speler moet de eerste prioriteit zijn.

Ondoordacht naar buiten treden van de voorzitter inzake complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze
kunnen niet eenvoudig de oplossing gaan bieden voor een tweede kunstgrasveld.



Dat het bestuur zich alleen met het vlaggenschip bemoeid en de rest links laat liggen. Dat zou beter kunnen.
want weet zeker dat de meeste jeugdspelers niet eens weten wie het bestuur is.

Ik heb het idee dat het steeds beter gaat, maar er zijn nog steeds te veel uitzonderingen en persoonlijke
belangen op de club.

er mogen wat meer onpopulaire beslissingen genomen worden.

In de communicatie naar leden zou meer openheid kunnen komen. Voorbeeld: contact met de gemeente over
tweede kunstgrasveld; standpunt sv Loosdrecht t.a.v. vluchtelingen versus sv Loosdrecht.

Ik kom de laatste jaren door drukt niet op de club en kan hier niet goed een mening over geven.

Teveel ad-hoc en te weinig bezig met lange termijn visie

Weet ik niet

alle antwoorden, totaal 51


