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Sponsoring

Verdeling Cijfer %
totaal

N

positief (8-10)
43.4% (56)

10 5.4% 7

9 3.9% 5

8 34.1% 44

neutraal (6-7)
51.2% (66)

7 43.4% 56

6 7.8% 10

negatief (1-5)
5.4% (7)

5 3.1% 4

4 1.6% 2

3 0.0% 0

2 0.0% 0

1 0.8% 1

Met welk rapportcijfer waardeer je de sponsoruitingen op ons complex?

Antwoord %
totaal

N

    Ja 78.3% 101

    Nee 21.7% 28

Ben je bekend met de Club van 100?



Antwoord %
totaal

N

    Nee 57.4% 74

    Ja 42.6% 55

Ben je bekend met de recent opgerichte Businessclub SVL?

Toelichting

Kun je dit toelichten?

ben al jaren lid van club van 100. Sommige borden zijn slecht te lezen en x aantal borden zijn geen sponsor
meer maar hangen er wel.

Borden oude hoofdveld zijn nog wel eens vies. Vlaggen slijten snel. Waarom zijn deze de hele zomer blijven
hangen= Geen bezoekers, wel veel slijtage door zon en wind

nee

Nvt

Ik ben ooit nog als club van 100 lid door Ome Joop geworven. Ik draag graag een extra steentje bij, ook
financieel. Business club zal niet voor mij zijn. Heb geen eigen Business�. Wel belangrijk om dit soort
bronnen aan te blijven boren. Goed blijven overwegen hoe de sposorgelden te verdelen. Veel in de jeugd
investeren, naar mijn mening.

Goede sponsoruitingen maar als een sponsor niet de originele clubkleuren kan leveren is dat een slechte
zaak.

ik ben zelf lid van de club van 100 ben blij dat het weer is opgepakt

Sponsoren die na een wedstrijd in de spelershome uitgenodigd zijn voor een hapje en drankje met selectie.

----

Er wordt goed en voldoende aandacht gegeven aan de sponsors, het ziet er goed uit (vooral
parkeerplaatsen). Ik ben een A-speler, heb verder niks met club van 100/businessclub

Goed dat er veel aandacht aan wordt besteed. Volgens mij groeit het aantal sponsoren.

Alexander is lid van de businessclub geworden.

Veel reclame uitingen zien er oud en vies uit. Ik heb weinig tot niks meegekregen van de oprichting van de
Business club

ik ben lid van de club van 100

Weinig over meegekregen

zit in beide.

Sponsor gelden liggen hoog, er hangen daar in tegen nog een hoop verouderde borden.

alle antwoorden, totaal 17


