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Lidmaatschap

Antwoord %
totaal

N

    Ja 91.6% 120

    Nee 8.4% 11

Voel jij je als lid (of als ouder van een lid) betrokken bij SV Loosdrecht?

Toelichting

Dat is jammer. Kun je aangeven waarom niet?

ik ben nieuw bij de club, maar ik vermoed dat wat nog niet is zeker gaat komen

Gewoon niet

de persoonlijke belangen geven teveel onrust, daarom hou ik mij afzijdig

alle antwoorden, totaal 3

Antwoord %
totaal

N

    Ja 82.4% 108

    Nee 17.6% 23

Heb je kennis genomen van de gedragsregels (normen en waarden) van SV Loosdrecht?

Antwoord %
totaal

N

    Ja 51.1% 67

    Nee 48.9% 64

Ben je op de hoogte van de jaardoelstellingen van SV Loosdrecht?





Antwoord %
totaal

N

    Ja 87.0% 114

    Nee 13.0% 17

Wist je dat de Algemene Ledenvergadering 2 maal per jaar wordt gehouden en voor alle leden
toegankelijk is?

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
76.3% (100)

5 42.7% 56

4 33.6% 44

neutraal (3)
19.8% (26)

3 19.8% 26

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

2 3.8% 5

1 0.0% 0

Hoe tevreden ben je over het aanvragen van de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor alle
vrijwilligers binnen SVL?

Toelichting

Score Wil je jouw antwoorden toelichten?

5.0 wellicht ledenvergadering inplannen als er geen voetbal op tv is, hierdoor blijven mensen
weg en eventueel leden laten aangeven wat beste dag is voor vergadering om zo tot grotere
opkomst te komen.

5.0 nee

5.0 VOG is opgelegd van "bovenaf" dus ben ik blij dat SV Loosdrecht dit heeft overgenomen.

5.0 Ok

3.0 HIER IS NIKS MEE GA ZO DOOR

2.0 Vog zegd niet zo veel over iemand.

5.0 Als lid wordt je op verschillende manieren op de hoogte gehouden. Via de site en
socialmedia. Dit zorgt ervoor dat je weet waar de club mee bezig is.

5.0 Sorry, maar wat een waardeloze vragenlijst. "Voel ik me betrokken" en dan kiezen tussen "ja"
en "nee".... Wel een beetje, maar zou beter kunnen.... Wat moet ik nu invullen? En die vraag
over VOG.... Ik vind het goed dat er een VOG moet zijn voor alle vrijwilligers... Maar is dat
ook het geval bij de SVL... Ik snap echt de vraag niet zoals hij hier staat, dus wat moet ik nu
invullen????



5.0 Het is een van de belangrijkste stappen die ze genaakt hebben, op deze manier meer
vertrouwen in de mensen die zich inzetten, gezien de geschiedenis met andere clubs blijken
sommige mensen toch taken uit te kunnen voeren die niet passen in hun verleden

5.0 Ik beschouw mezelf als een betrokken, actief lid. Ik vind t goed om vrijwilligers te screenen
middels VOG.

4.0 Omtrent het wijzigen van de kleur vd broekjes heb ik niks vernomen totdat het bestuur een
beslissing al had gemaakt. Persoonlijk vind ik ook niet dat dat niet meer kenbaar is gemaakt
aan alle leden behalve dat dit via ledenvergadering is gedaan (ik heb overigens niet in de
mail kunnen zien in welke ledenvergadering dit dat besproken is)

3.0 Vraag over VOG is niet op ons van toepassing maar deze optie kan niet worden gegeven
daarom een 3

5.0 De gedragsregels hoef ik niet te lezen. Ik hou die van mezelf wel aan. Zou gek zijn als die
zouden afwijken. Ik ken de jaardoelstellingen niet tot in detail, maar wel de grote lijnen. De
VOG is tegenwoordig onmisbaar. Ik denk overigens dat het niet zoveel toevoegt aan de
voorkant (bij aanname), maar wel bij afleggen van verantwoordelijkheid aan de achterkant
(als het een keer verkeerd is gegaan). Prima dus.

5.0 Kinderen moeten in vertrouwen aan kaderleden van de vereniging worden toevertrouwd

5.0 Goed idee, maar een VOG is natuurlijk geen garantie dat er nooit wat verkeerd zal gaan. Dit
is onderdeel van.

4.0 Nee

5.0 VOG zeer belangrijk geeft rust en de voorkomt er onrust mee

3.0 `-=

3.0 Gedragsregels, niet gezien, maar ik ga ervan uit dat dit de standaard normen&waarden zijn.
VOG, goede zaak, ik ben scheidsrechter, maar ik ben niet benaderd voor een VOG

5.0 ik vind dat echt super belangrijk, dan weet je in ieder geval dat je kind op papier alvast in
goede handen is!

5.0 nvt

2.0 Modegrilletje, heb niet de indruk dat dit iets veranderd en/of "foute" mensen naar boven
drijven

5.0 Ik vind dat niet meer dan normaal voor iedereen die met jeugd omgaat

4.0 Nvt

4.0 Het is wel goed dat de VOG wordt aangevraagd. Denk als club moet je weten wie je binnen
haalt als trainer of leider enz..

5.0 nee

5.0 Met zo veel vrijwillgers is het verstandig om te weten wie om welke redenen zich
beschikbaar stelt met de wetenschap die we hebben bij de calamiteiten die elders in het
land zijn gebeurd.

3.0 Geen mening

alle antwoorden, totaal 28


