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Communicatie

Verdeling Cijfer %
totaal

N

positief (8-10)
58.0% (76)

10 4.6% 6

9 15.3% 20

8 38.2% 50

neutraal (6-7)
36.6% (48)

7 27.5% 36

6 9.2% 12

negatief (1-5)
5.3% (7)

5 4.6% 6

4 0.8% 1

3 0.0% 0

2 0.0% 0

1 0.0% 0

Met welk rapportcijfer beoordeel jij de website van SV Loosdrecht?

Verdeling Cijfer %
totaal

N

positief (8-10)
38.2% (50)

10 5.3% 7

9 5.3% 7

8 27.5% 36

neutraal (6-7)
55.7% (73)

7 41.2% 54

6 14.5% 19

negatief (1-5)
6.1% (8)

5 4.6% 6

4 0.8% 1

3 0.8% 1

2 0.0% 0

1 0.0% 0

Met welk rapportcijfer beoordeel jij de totale communicatie met / door SVL?



Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
61.8% (81)

5 11.5% 15

4 50.4% 66

neutraal (3)
33.6% (44)

3 33.6% 44

(zeer) ontevreden
(1-2)
4.6% (6)

2 3.8% 5

1 0.8% 1

De inhoud van de TV-schermen in onze kantine

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
61.8% (81)

5 10.7% 14

4 51.1% 67

neutraal (3)
36.6% (48)

3 36.6% 48

(zeer) ontevreden
(1-2)
1.5% (2)

2 1.5% 2

1 0.0% 0

Onze maandelijkse nieuwsbrief

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
58.0% (76)

5 12.2% 16

4 45.8% 60

neutraal (3)
37.4% (49)

3 37.4% 49

(zeer) ontevreden
(1-2)
4.6% (6)

2 3.8% 5

1 0.8% 1

Ons Facebook account



Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
39.7% (52)

5 7.6% 10

4 32.1% 42

neutraal (3)
51.9% (68)

3 51.9% 68

(zeer) ontevreden
(1-2)
8.4% (11)

2 6.1% 8

1 2.3% 3

Ons Twitter account

Toelichting

Wil je jouw antwoorden toelichten?

facebook / twitter heb ik zelf niet dus neutraal antwoord gegeven.

website is redelijk verouderd

Website mag wel+ weer iets opgefrist worden.

geen

sommige pagina's op de website kunnen iets beter onderhouden worden over facebook en twitter heb ik geen
mening aangezien ik dit niet heb

Met elkaar praten kan altijd beter dus blijf hieraan werken. Facebook en twitter heeft deze "oude" man niet
dus geen mening maar die knop zit er niet op!! Vandaar maar een drietje ingevuld. Gelijkspel dus!!

Ok

ik kijk nooit op de TVschermen en nieuwsbrief en heb geen twitter/facebook

wordt goed geregeld

Layout kan beter

Website een aandachtspuntje is het ontbreken van de zoekfunctie. Website, facebook en nieuwsbrief top, in
korte tijd ben je helemaal bij

De website is niet/slecht te bereiken via mobiel, terwijl heel veel mensen hem juist via mobiel benaderen om
nog even snel de tijden en zo op te zoeken. Dat zou beter moeten. Ook moeten de wedstrijden van
deze/volgende week sneller in beeld komen en niet 3 menus diep. Facebook en twitter heb ik niet/volg ik niet,
dus geen idee. Maar er is geen optie 'weet niet geen mening'

Soms moet communicatie wat sneller uitgevoerd worden, bijvoorbeeld een jeugdkamp minimaal 5/6 weken
van te voren aanmelden, vaak in een schoolvakantie niet iedereen houdt daar rekening mee en horen het te
laat, twitter heb ik niet dus eigenlijk geen oordeel

Informatie vinden is soms lastig op de site. Terugzoeken van oudere content vaak lastig. Inrichting/layout van
de site is eigenlijk wel weer aan een vernieuwingsslag toe.

Zoals ik al aangaf is de communicatie tussen bestuur en lagere seniorenelftallen, waar de meeste leden met
een langdurig lidmaatschap zitten, niet echt heel goed zijn.

Naar buiten toe wordt er beter gecommuniceerd dan naar teams.

Ik kijk eigenlijk niet veel op de website. Daarom neutrale antwoorden gekozen. Als ik iets wil weten dan kan ik
het er wel vinden. Dat is dus goed. De informatievoorziening loopt ook prima.

Communicatie richting teams mbt wedstrijden en toernooien mag wel iets beter wat mij betreft

ik zelf heb geen twitter cq facebook dus ben daarmee onberijkbaar voor deze communicatie middelen zoals
meerdere mensen denk ik verder is de communicatie naar leden die ver weg wonen zoals ik (100 km) zeer
beperkt.



Heb geen twitter dus dan maar een 1 :)

Communicatie blijft altijd een lastig iets. Je denkt dat iedereen het wel weet, maar soms toch niet.

Wij kijken nooit tv; we gebruiken geen twitter en Facebook

Twitter niet en zit niet op facebook maar de comunicatie kan altijd beter

Ben niet gelinkt met Facebook account, vandaar neutraal antwoord.

vaak geen kontakt met scheidrechters

Heb geen Facebook en Twitter, antwoord "niet van toepassing" was hier goed op zijn plaats...

Leuk de tussenstanden op twitter tijdens de wedstrijden

TV-schermen up to date, zelfs onze standen en landelijk voetbalnieuws, top! Nieuwsbrief, kort, krachtig en
bondig Website SV Loosdrecht, jammer dat zoekfunctie niet werkt

Gebruik geen twitter!

niet echt een menig over maar er is voldoende communicatie

Op Facebook worden soms wel 100en berichten geplaatst. Dit kan ook te maken hebben met de 5
verschillende facebook pagina's die er zijn. Er moet gewoon 1 goede pagina komen voor de hele club en niet
6 verschillende die allemaal hetzelfde erop zetten.

Er zijn meerdere FB's van SV-Loosdrecht. Weet niet welke de officiele is.

Vaak oud en oppervlakkig nieuws

Communicatie kan zeker beter

Communicatie naar spelers en ouders over beleid kan beter. Communicatie tussen technische commissies vd
senioren en jeugd idem.

De communicatie kan wel wat beter. in zin van de werkzaamheden overnemen als er iemand niet is, of iets
georganiseerd.

Er word te laat of niet gecommuniceerd wat leden kunnen verwachten en tussen de coördinators/trainers en
begeleiders is te weinig communicatie en ook hier weer belangenverstrengeling ivm eigen belang.

nee.

Nieuwsbrief is vaak al bekend binnen grote kring, ik weet niet of het een toegevoegde waarde heeft. TV
scherm in sponsorhome zou het ook moeten doen op wedstrijddagen, eventueel met [live-]beelden van
wedstrijden.

Zeer tevreden en laagdrempelig

Ik raadpleeg zelden de website, lees geen twitter, facebook of nieuwsbrief. Ik lees wel gerichte mails. Die zijn
vaak van de coach.

alle antwoorden, totaal 41


