
Resultaten enquête februari 2022



Enquête

• 9 februari 2022 

• 154 reacties (6 testresultaten verwijderd)

• Mooie thermometer om te zien hoe we ervoor staan (ieder jaar?)

• Paar verbeterpunten voor een volgende keer (uit de opmerkingen)



Enquête - Deelnemers

148 deelnemers

Nette score maar betekent 
ook dat er 50% niet reageert. 

Hoe zorgen we voor meer 
betrokkenheid? 



Enquête - Speelplezier

94% heeft plezier

5% neutraal

1% niet

Er gaat een hoop goed, 
maar het kan altijd beter.

We nemen op korte 
termijn contact op met de 
6%. Iedereen moet plezier 
kunnen hebben!



Enquête – Voelt zich thuis

87% voelt zich thuis

10% neutraal

3% voelt zich niet thuis

We gaan in gesprek met de 
genoemde 3% om te 
begrijpen waarom ze zich 
niet thuis voelen. 



Enquête – Voldoende uitdaging

71% waar

17% neutraal

12% niet of helemaal niet

We gaan kijken hoe we met de 
12% + 17% aan de slag 
kunnen. 

Hoe kunnen we wel 
voldoende uitdaging bieden?



Enquête – Indeling teams

43% selectieteam

37% in een gebalanceerd team

20% in team met hetzelfde niveau

Score ouders en spelers samen

Spelers zelf scoren hoger op 
selectieteam!

Het ligt dus erg dichtbij elkaar……



Enquête – Wat is bij jou van toepassing?

Plezier, ontwikkeling en prestatie 
wordt allemaal belangrijk 
gevonden. 

Maar de volgordelijkheid is:

1. Plezier

2. Ontwikkeling en leren

3. Prestatie winnen



Enquête

• Overgrote deel zegt dat de kinderen plezier hebben, zich thuis voelen in hun team en 
voldoende uitdagingen hebben.

• Aantal gesprekken gevoerd met personen die opmerkingen hadden.

• De teams zijn voor het veldseizoen toegewezen aan passende pools (3 wijzigingen)

Vervolg:

• Voor iedereen moet het leuk & “uitdagend” zijn (spelers, trainers & overige vrijwilligers)

• Goed beeld van wie bij wie wil zitten in de teams

• Feedback voor indeling competitie najaar 

• Zorgen voor gezelligheid op de vereniging en respect voor elkaar (en elkaars mening)

Voor vragen kun je bij het bestuur (ruud@exakwa.nl) terecht.

mailto:bestuur@exakwa.nl

