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Jeugdcommissie

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
78.8% (63)

5 23.8% 19

4 55.0% 44

neutraal (3)
17.5% (14)

3 17.5% 14

(zeer) ontevreden
(1-2)
3.8% (3)

2 2.5% 2

1 1.3% 1

De jeugdactiviteiten

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
72.5% (58)

5 20.0% 16

4 52.5% 42

neutraal (3)
25.0% (20)

3 25.0% 20

(zeer) ontevreden
(1-2)
2.5% (2)

2 1.3% 1

1 1.3% 1

De prijzen van de jeugdactiviteiten

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
76.3% (61)

5 17.5% 14

4 58.8% 47

neutraal (3)
22.5% (18)

3 22.5% 18

(zeer) ontevreden
(1-2)
1.3% (1)

2 1.3% 1

1 0.0% 0

Hoe het bij SVL gaat bij de jeugd (training, activiteiten, sfeer, etc.)



Toelichting

Wil je jouw antwoorden toelichten?

zie eerdere antwoorden. plezier dient verkozen te worden boven ambitie

Goed om te zien dat er veel oudere jeugd wordt ingezet bij de activiteiten, maar let wel op dat er genoeg
senioriteit aanwezig is in de begeleiding. Let ook op drankgebruik tijdens o.a. jeugdkamp door begeleiding.

sfeer in het team hangt ook erg af van trainer. Jongens aanspreken op gedrag en motiveren en stimuleren

Geen goed inzicht dus heb ik daar geen mening over. Weer drie keer een gelijkspel!

Over het algemeen goed. Sommige trainers zijn te fanatiek, dat in onze ogen wordt vergeten dat dit gewoon
SVL is en geen jong Ajax/Feijenoord, dan staat het winnen meer centraal dan spelplezier

Sfeer is goed, prijzen zijn heel schappelijk. En voldoende jeugd activiteiten.

Zie vorig antwoord over keepers, dat mis ik in de jeugdactiviteiten

Over het algemeen ben ik tevreden over de jeugdactiviteiten. Begeleiders van jeugdteams en
jeugdactiviteiten zouden wel meer pedagogische bagage kunnen gebruiken.

Ik zou het fijn vinden als de trainer ook eens bij wedstrijden kwam kijken en dan in de training toepast wat hij
in de wedstrijd heeft gezien.

---

Geen activiteiten gehad dit jaar bij de meiden, zelfs geen toernooi.

als je vergelijkt met andere clubs, doen wij heel veel voor de jeugd en zorgen we dat het betaalbaar blijft

Trainingen kunnen naar een hoger niveau.

Over het algemeen zeer tevreden bij activiteiten. Laatste familiedag helaas gezien dat de giganten erg
ondergesneeuwd werden. De groep waar 1 van mijn zoons in zat heeft de giganten niets laten doen.

alle antwoorden, totaal 14


