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Voetbalzaken Algemeen

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
53.4% (70)

5 11.5% 15

4 42.0% 55

neutraal (3)
39.7% (52)

3 39.7% 52

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

2 6.1% 8

1 0.8% 1

De communicatie met / door het wedstrijdsecretariaat

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
57.3% (75)

5 15.3% 20

4 42.0% 55

neutraal (3)
38.9% (51)

3 38.9% 51

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

2 3.1% 4

1 0.8% 1

De ontvangst op het wedstrijdsecretariaat

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
55.7% (73)

5 9.9% 13

4 45.8% 60

neutraal (3)
40.5% (53)

3 40.5% 53

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

2 3.1% 4

1 0.8% 1

De indeling van de kleedkamers / velden



Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
71.8% (94)

5 24.4% 32

4 47.3% 62

neutraal (3)
19.1% (25)

3 19.1% 25

(zeer) ontevreden
(1-2)
9.2% (12)

2 3.8% 5

1 5.3% 7

De kledinglijn van SVL

Toelichting

Wil je jouw antwoorden toelichten?

sommige teams spelen bijna nooit / nooit op kunstgras dit zo beter verdeeld kunnen worden.

ORANJE-WIT DAT ZIJN DE KLEUREN DIE ONS SIEREN

de kledinglijn van afgelopen jaren was mooi, maar voor het nieuwe seizoen werkelijk prachtig!

nee

Als iedereen zich flexibel opstelt dan komt het allemaal best wel in orde.

Ok

over het algemeen tevreden. Kleding hoort oranje wit te zijn.

Af en toe communicatie mbt verzetten wedstrijden te laat of te weinig info. Jammer dat de SV Loosdrecht tas
niet in de nieuwe kleuren beschikbaar is.

Soms. Worden jeugdteams in 1 kleedkamer gezet terwijl er meerdere gewoon vrij zijn

De blauwe broekjes kunnen echt niet. Oranje wit dat zijn de kleuren die ons sieren....

Ik heb geen contact met het wedstrijdsecretariaat. Neutrale mening dus. De indeling van de velden is beroerd
vanwege capaciteitsgebrek. De nieuwe kledinglijn lijkt fraai.

ORANJE is de kleur van LOOSDRECHT verder geen uitleg nodig.

Jammer dat er een tekort aan scheidsrechters is

de nieuwe kledinglijn is echt fantastiche alleen jammer dat het de clubkleuren niet meer zijn

De nieuwe kledinglijn ziet er mooi uit. Ik vond het wel jammer dat de felle kleur oranje vervangen was. Nu
past het niet meer bij onze clubtassen.

Ik vind dat Loosdrecht in het oranje wit moet spelen. Het is een onderdeel van het clublied. Kwaliteit vind ik
ook niet geweldig. De uitstraling daarentegen is wel geweldig.

neutraal

----

nvt

Heb nog niet te maken gehad met het wedstrijdsecretariaat, maar ik ga er vanuit dat het goed is -)

Het is even wennen de nieuwe lijn, geen Loosdrechtoranje en dat mis ik

Bij de toewijzing van het kunstgrasveld moeten de selectieteams van de jeugd voorrang krijgen boven de
breedteteams van de senioren.

Clubkleuren moeten behouden blijven, ten koste van alles!

Oranje blauw hoort niet bij onze club



kledinglijn is top de rest heb ik geen idee van.

De dames in het wedstrijdsecretariaat doen het prima, waar zij denk ik niets aan kunnen doen is dat we soms
het veld niet vrij hebben voor een goede warming up[veld 4]. Graag zou ik willen horen/zien dat
vriendschappelijke wedstrijden ook bij de tegenstander zijn aangemeld met cc. naar leider/trainer. De
kleedkamer op tijd leeg is ook prettig in de toekomst, al heb ik begrip voor een situatie waarin veel thuis speelt

In het verleden meer dan eens kortaf bejegend. Met nieuwe secretariaat nog geen ervaring

alle antwoorden, totaal 27


