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Tips en suggesties 

 

Tips en suggesties 

Tot slot: heb je nog tips of suggesties voor ons? 

 

Ga zo door, prima vragenlijst, open staan voor iedereen perfect, succes. 

 

Ik heb zelf jarenlang selectie gevoetbald dus ik weet hoe het daar allemaal geregeld is, alleen zijn de 

lagere teams minstens net zo belangrijk.(misschien wel belangrijker) Dat merken wij als team eigenlijk niet 

zo. Daar hoop ik op verbetering. 

 

Ik vindt dat het bestuur heel slecht omgang met de vrijwilligers,en dat is heel erg jammer. 

 

 ال

 

Was wel een lange lijst hoor EN ik kreeg het verzoek in mijn vakantie in Frankrijk met, ik denk 5 dagen 

later een reminder, waarom ik nog niet gereageerd had. Dacht ik doe het als ik terug ben maar gezien 

jullie haast was ik van mening dat het niet meer hoefde. Nu dus toch maar ingevuld. 

 

ja weer kampion worden 

 

nee. 

 

Ga zo door en altijd opletten voor verbeteringen 

 

Oranje Wit 

 

In de toekomst zouden de grasvelden verbeterd mogen. Eventueel een tribune waar mensen kunnen 

zitten als toeschouwer 

 

Iedereen een eerlijke kans geven we zijn loosdrecht geen ajax of psv 

 

Wellicht iets meer activiteiten organiseren (maar dan moet je wel mensen hebben die dat willen doen, 

besef ik me): kinderdisco, muziekavond voor alle leden, 

 

1) Bij gemeente aandringen op fietspad langs Rading, want blijft gevaarlijk met auto's en kinderen op fiets 

2) Geheel rookverbod op complex zolang er sprake is van jeugdvoetbal (dus tijdens trainingen en op 

zaterdag tot bijvoorbeeld 15:00 uur.) Ik vind het sowieso heel vreemd dat iedereen door de rook-tent het 

clubgebouw moet binnenkomen. In die rook-tent wordt ook de limonade voor de kinderen geschonken?!? 

De ouders die op zaterdag langs de lijn naar hun (klein)kinderen kijken kunnen best een uurtje zonder 

sigaret/sigaar... 3) Opfrissen/herbouw accomodaties. Als je weer eens in 's Gravenland of in Nederhorst 

den Berg bent geweest (allebei ook Wijdemeren) ervaar je wel een enorm verschil... NB: Ik ben ouder van 

2 jeugdspelers en voetbal 

zelf dus niet. (Ook al was dat bij dat deel van de vragenlijst geen optie). NB: Ik hoop dat jullie zeer 

terughoudend zijn met het statistisch analyseren van de vragenlijst, want daar is deze te slecht voor 

opgesteld en zullen veel antwoorden onjuist zijn. Met vriendelijke groet,  



 

Qua beleid misschien wat meer open communicatie. Sommige ouders hebben de communicatie over de 

'selectietrainingen' niet juist gevonden, het gevoel gehad dat niet alle kinderen een kans hebben gehad. 

Dit zou met een betere en eerlijke / open communicatie voorkomen kunnen worden. 

 

Ga zo door 

 

ga zo door 

 

Oranje wit dat zijn de kleuren die ons sieren. En een club bestaat niet alleen uit jeugd en selectie 

seniorenteams. Buiten deze zaken om zit ik al 25 jaar met veel plezier op deze club en dat is grotendeels 

te danken aan de saamhorigheid op de club. Gelukkig doet het bestuur en vrijwilligers er wel veel aan om 

dit te waarborgen. Daarvoor zeker een compliment 

 

Zorg eerst dat je een duidelijk jeugdbeleid gaat voeren en communiceer dit Ook met alle ouders, dan krijg 

je ook minder vragen en onduidelijkheden. Als je dit beleid Gaat voeten hou je er dan ook aan en 

controleer dit ook of dit ook gebeurt. Heel veel succes! 

 

Nee 

 

Goede jeugd trainers in dienst nemen of opleiden (gediplomeerde) en kijken naar kwaliteit en niet naar 

vriendjes in een elftal dit gaat ten koste van het INDIVIDU ga. voor kwaliteit bij je EIGEN jeugd 

ja een extra vak nvt bij de antwoorden . er staan een aantal vragen in de lijst die voor mij niet van 

toepassing zijn die ik toch moet beantwoorden. helder in communicatie is enorm belangrijk open en 

transparant zijn ook , 

 

Nee 

 

dat iedereen zich met zijn eigen zaken bemoeit 

 

Ga zo door, het is een mooie club en blijf alle vrijwilligers waarderen. Houdt de open communicatie. 

Bedrijven voetbal, familiedag, jeugddagen zijn top en ondersteunen de gezellige uitstraling van de club. 

 

nee hoor alles is prima 

 

Ouders (spelers) laten weten dat ze vrijwillig kunnen helpen en dat dit gewaardeerd word. Heel veel 

mensen hebben hier geen idee van en het lijkt erop alsof veel dingen draaien op een kleine groep 

vrijwilligers. Omdat er geen druk/verplichting is voelen andere mensen zioch ook niet geroepen om iets te 

doen. 

 

beter kontakt bestuur / oudere leden 

 

BBQ beter regelen op de familiedag. Verder gaat het volgens mij supergoed en heerst er een goede sfeer, 

complimenten daarvoor. 

 

Zie mijn vorige antwoord. Ik raad de club aan om op dezelfde voet door te gaan en scherp te blijven bij alle 

dagelijkse werkzaamheden. Al met al denk ik dat wij als club een hele goede kant op gaan en er alles aan 

doen om de ambities die wij als club hebben te realiseren! 

 



volgende keer ook een keuze "nvt" bij de antwoorden 

 

Stel klankbordgroepen samen op de diverse thema's ter verbetering van het beleid. 

 

Nee. 

 

Ik hoop dat de club veel meer in de jeugd gaat investeren. want de jeugd is je toekomst. 

 

Nvt toevoegen in een volgende enquete 

 

Zorg ervoor dat er geen belangen verstrengeling ontstaat. Laat mensen helpen en ondersteunen maar hou 

een duidelijk en helder beleid voor ogen. Als je dit gaat doen zal in het begin best wel wat onrustig zijn, 

maar als de regels voor een ieder gelden dan begrijpen mensen/kinderen dit ook. 

 

goede jeugd trainers aantrekken voor selectie teams. of de juiste mensen trainer coach 3 laten halen. de 

trainers die al 3 hebben en dat zijn er niet veel 2 laten halen , en dan tevens heel belangrijk maken in de 

jeugd opleiding. en van sommige als beleids bepalers afscheid nemen. tot slot technische commissie 

senioren 4 keer per seizoen op werk vakantie sturen naar zonnige oorden. 

 

Jaarvergaderingen niet in juli houden, maar net voor de overschrijvingstermijn, in de winterperiode: tussen 

Kerst en Oud & Nieuw Koppel de jaarvergaderingen aan iets: wijnproeverij/lezing/spelregeltest-

voetbalquiz[tweetallen binden de strijd aan voor de CUP/prijs met een hapje en een drankje] sv 

Loosdrecht als trainingsaccomodatie aanbieden aan BVO's-Buitenlandse clubs i.c.m. Princess Hotel of 

Amrath Hotel in de zomer. Wijdemeren toernooi in aanloop naar nieuw seizoen: voor 1,2, A1,B1, C1, D1, 

E1, F1. De club die de meeste punten verzameld is Wijdemeren kampioen! Elk jaar bij andere club 

organiseren 

 

Ga zo door, ik vindt jullie het goed doen en naar eer en geweten handelen. Dit gaat op termijn vruchten 

afwerpen. En iedereen het naar de zin maken zal nooit helemaal lukken 

 

Ga zo door 

 

alle antwoorden, totaal 39 

 


