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Voetbalzaken Senioren

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
79.5% (58)

5 27.4% 20

4 52.1% 38

neutraal (3)
17.8% (13)

3 17.8% 13

(zeer) ontevreden
(1-2)
2.7% (2)

2 1.4% 1

1 1.4% 1

Jouw teamsamenstelling

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
34.2% (25)

5 4.1% 3

4 30.1% 22

neutraal (3)
50.7% (37)

3 50.7% 37

(zeer) ontevreden
(1-2)
15.1% (11)

2 11.0% 8

1 4.1% 3

De wijze waarop voetbalzaken senioren omgaat met vragen of ideeën

Verdeling Cijfer %
totaal

N

(zeer) tevreden (4-5)
30.1% (22)

5 4.1% 3

4 26.0% 19

neutraal (3)
47.9% (35)

3 47.9% 35

(zeer) ontevreden
(1-2)
21.9% (16)

2 17.8% 13

1 4.1% 3

De communicatie met / door voetbalzaken senioren



Toelichting

Kun je de door jou gegeven antwoorden toelichten?

Wel betrokken bij seniorenvoetbal, maar geen actief spelend lid

Vaak vind ik het erg lijken alsof alles voor het eerst wordt gedaan. Veel dingen worden gezegd, maar hiervan
wordt niet veel waargemaakt. Er is vaak nog onduidelijkheid en er worden veel dingen op het laatste moment
geregeld.

net nieuw bij de club, team lijkt op dit moment gezellig en gemotiveerd, zin in het nieuwe seizoen. trainer/staf
communiceert helder naar de spelers

Als geen selectieteam vd senioren wordt er weinig aandacht en hulp gegeven door het bestuur/voetbalzaken.
Ons belang is duidelijk erg ondergeschikt. Opzich niet vreemd met een selectie maar sommige zaken mogen
wel beter geregeld worden zoals ik al eerder aangaf

De wijze van omgaan/communiceren met zaalvoetbalteam dames verdient geen schoonheidsprijs.

ondersteunend lid

ik zit zelf in de commissie voetbalzaken

Er zou wat meer oog kunnen zijn voor lagere elftallen als het om het faciliteren gaat. Soms worden vragen
snel afgekapt terwijl we wel klaar staan voor de club indien nodig.

Hoe er met de A junioren omgegaan is, welke naar de senioren komen is niet bepaald toekomstgericht. SV
Loosdrecht heeft lang moeten wachten op een talentvolle lichting A junioren, dan tegen het eind van het jaar
pas nadenken hoe we het gaan invullen naar de senioren toe. Vind ik een gemiste kans. Ik weet dat het
bestuur gesprekken heeft gevoerd, denk alleen dat de belevingswereld van het bestuur en de A junioren te
ver uit elkaar heeft gelegen. Ook vind ik de communicatie aangaande de zaalvoetbalvrouwen niet heel soepel
verlopen. Het gevoel geven dat zij niet welkom zijn is echt niet goed. We hebben het hier over een team wat
al jaren bij de SV Loosdrecht actief is.

---

geen idee want ik sta er wat verder vanaf

Voor het 1e wordt altijd alles wel goed geregeld. Toch maak ik elk seizoen mee dat er bepaalde zaken erg
amateuristisch worden opgepakt. Als voorbeeld: teamfoto van het 1e wordt elk jaar last minute en zeer
amateuristisch opgepakt. Ieder jaar wordt gezegd dat dit het volgende jaar professioneler wordt gedaan, maar
ik heb het in 5 jaar tijd nog steeds niet gemerkt. Zo zijn er nog andere zaken, waarbij het lijkt alsof wij (als club)
het voor de eerste keer doen. Het lijkt soms alsof niemand weet hoe het moet worden opgepakt, terwijl het
bijvoorbeeld elk jaar wordt gedaan. Als laatste voorbeeld vorig jaar met de sneeuwschuiver die in de winter op
onderhoud wordt gedaan, dit is natuurlijk niet heel slim, dat moet in de zomer worden geregeld. Volgens mij is
daar nu wel van geleerd, maar zo zijn er vaak kleine dingen waar nog veel vooruitgang in geboekt kan
worden. Bovendien vind ik persoonlijk dat de club een andere strategie moet aanhouden m.b.t. het betalen
van spelers die in het eerste spelen. Dit betekent niet dat spelers betaald moeten worden, maar nu worden er
wel een paar spelers betaald (in direct via reisgeld, terwijl er geen reiskosten worden gemaakt) terwijl er
gezegd wordt dat er niemand betaald wordt. Iedereen weet hier inmiddels van en dat leidt toch wel tot scheve
gezichten. Misschien is dat alleen bij mij, maar ik vind het volkomen oneerlijk dat sommige spelers (meestal
van 'buitenaf') geld krijgen voor hun verrichten diensten in de vorm van reiskosten. Ik snap dat er reiskosten
vergoed worden, maar doe dat dan alleen als er ook daadwerkelijk kosten worden gemaakt door de spelers.

wordt niet veel gedaan met suggesties, voornamelijk een kwestie van geld vaak en communicatie kan veel
beter

Nvt

De lagere elftallen moeten alles maar zelf regelen, terwijl deze ook contributie betalen.

alles perfect. hi hi.

Is afgelopen seizoen zeer sterk verbetert t.o.v. seizoenen er voor. Communicatie heeft grote stappen
gemaakt.

Net gestart. Weinig ervaringen hierin nog

alle antwoorden, totaal 18


