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Kantine

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
60.3% (79)

5 11.5% 15

4 48.9% 64

neutraal (3)
32.8% (43)

3 32.8% 43

(zeer) ontevreden
(1-2)
6.9% (9)

2 6.9% 9

1 0.0% 0

De gehanteerde prijzen

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
74.8% (98)

5 20.6% 27

4 54.2% 71

neutraal (3)
22.1% (29)

3 22.1% 29

(zeer) ontevreden
(1-2)
3.1% (4)

2 3.1% 4

1 0.0% 0

Het assortiment
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Toelichting

Kun je jouw antwoorden toelichten?

prijzen conform huidige tijd. alleen mixdrank erg duur. assortiment prima, wellicht aantal gezonde dingen
toevoegen.openingstijden prima.

Het kan eigenlijk niet zo zijn dat de kantine de ene keer tot 02:00uur open is en de andere keer om 12:00u
dicht gaat. Het is net hoe "de pet staat" van degene die achter de bar staat.

Ik zou graag zien dat deze op trainingsavonden vaker open is. Zowel tijdens jeugdtrainingen, maar ook
bijvoorbeeld op de woensdagavond )of bijvoorbeeld elke laatste woensdag van de maand' Verder bij
afgelastingen - beperkt programma meer communicatie over openingstijden en soms komt het voor dat
kantine dicht is na uitwedstrijden van het 1e. Dit zou niet mogen

Maak nou alléén dat verdomde kannetje bier gewoon 11,= in plaats van 10,20 !!! Dit idee komt van Richard
van Dijk en is gewoon goed. 0,80 cent 'voor het nieuwe kunstgrasveld' is te meten dus te weten! 10,20 is
zooooooo onhandig! Ook voor het personeel!

prima

Ok

De prijs van een kannetje hoort gewoon op 10euro te liggen. Dit is makkelijker met betalen en zorgt er ook
nog voor dat de kassa niet elke keer kleingeld hoeft terug te geven. De speciale broodjes van de week zijn
een goede toevoeging.

Nvt

Kantine is een gezellige ruimte. Prima

De discussie om de biertjes die zelf werden meegenomen draagt hieraan bij. De prijzen voor een kannetje
zijn steeds verhoogt. Als je die prijs op donderdag nou wat lager maakt voor trainingsteams dat zul je deze
discussie niet snel meer hebben en zal iemand ook sneller een biertje doen na de training in de kantine ipv de
kleedkamer.

Ik heb de indruk dat het allemaal steeds duurder wordt. Als is dat een gevoel. Ik heb geen vergelijkend
warenonderzoek verricht. Assortiment is prima, al zou er wat meer gezond eten tussen mogen zitten. Victoria
als voorbeeld.

regelmatig beperkt assortiment (geen spa ROOD aanwezig) vriendschappelijke wedstrijden kantine gesloten
onbegrijpelijk.

Misschien is het mogelijk ook tijdens trainingen open te zijn?

kantine is de op trainingsavonden op dinsdag dicht

Ik vind het jammer dat de kantine niet open is tijdens trainingsavonden. Op andere verenigingen soms wel en
dan komen er meer ouders even kijken, omdat ze ook een bakkie kunnen doen en even op kunnen warmen
in de winter.

---

meer gezonde dingen in het assortiment voor relatief goedkopere prijs. en de ongezonde producten mogen in
een sportclub wel iets duurder. De kantine is naar mijn mening te vaak dicht.

Prijzen niet altijd even logisch, maak er ronde bedragen van en rond deze af naar beneden. Assortiment
ruime keuze, openingstijden prima

Bij erg slecht weer (ook op trainingsavonden) soms onduidelijk of de kantine wel open is.

De prijzen zijn prima, maar het is volkomen onhandig dat een kannetje bier � 10,20 is.. Maak daar � 10 van,
dat is voor iedereen makkelijker.

Lijkt me allemaal prima in orde

Ik vind de prijzen voor een simpele kantine aan de hoge kant en het assortiment zou gezonder kunnen

1 kanttekening. Iets meer personeel als het druk is zou fijn zijn.

Geen gezonde producten

Prima

nee.



Op dinsdagavond dicht is niet gezellig, Zou beter kunnen worden ingevuld, bij bijvoorbeeld Olympia '25
nemen ze deel aan een Dartcompetitie, met twee eigen teams. Dit zou bij Loosdrecht ook moeten kunnen, of
verhuren op een avond als curcuslocatie. Of op vrijdagavond een klaverjascompetitie met twee keer per jaar
en groot toernooi[Kerst-einde seizoen]

Ik vindt de kantinetijden best wel ruim, en helaas bepaalde alcoholisten verzieken soms de sfeer.

Alleen op donderdag en zaterdag open

alle antwoorden, totaal 29


