Spijkenisse januari 2018

Uitslag verenigingsenquête
Van de 140 uitgedeelde enquête formulieren hebben slechts 39 leden de enquête ingevuld. Dit betekent
min of meer dan zo’n 100 leden het allemaal wel goed vinden.
1. Algemeen
 Wat vindt u van de vereniging in het algemeen?
Alle leden hebben aangegeven dat ze de vereniging gezellig vinden en er een leuke sfeer hangt.


Voelt u zich op uw gemak binnen de vereniging?
Ook hier waren alle leden positief over.

2. Bestuur en vrijwilligers
 Vindt u het bestuur voldoende zichtbaar en aanspreekbaar?
De leden zijn hierover verdeeld, 31 leden vinden van wel, 5 leden vinden het bestuur redelijk
aanspreekbaar, men vindt bijvoorbeeld wel dat het bestuur niet afwijkt van hun regels als er
suggesties gegeven worden. 3 leden vinden dat het bestuur niet voldoende aanwezig is.
Antw. Op iedere leagueavond speelt 1 of meerder bestuursleden en er is altijd een
leaguebestuurder aanwezig die aanspreekbaar is voor vragen.
Samenstelling bestuur is aangegeven op de website.


Weet u bij wie u terecht kunt met vragen, problemen of klachten?
33 Leden weten dit wel. 6 leden hebben gezegd niet te weten waar ze terecht kunnen hiervoor.
Antw. Wat denkt u om dit te doen bij het bestuur of het league bestuur?



Bent u zelf vrijwilliger binnen onze vereniging?
4 Leden hebben deze vraag met ja beantwoord.



Vindt u dat u voldoende gewaardeerd wordt als vrijwilliger?
1 Lid zou graag een reserve leaguebestuurder erbij willen hebben (Woensdag).
1 Lid vindt dat hij wel voldoende gewaardeerd wordt door het bestuur maar niet door de leden
uit de betreffende league.
1 Lid vindt dat ze voldoende gewaardeerd word.
1 Lid zegt vrijwilliger te zijn maar zegt er ook bij vaak hulp aangeboden te hebbenwaar geen gebruik
van wordt gemaakt.

3. Communicatie
 Vindt u dat het bestuur de leden voldoende informeert over wat er gebeurd binnen de
vereniging?
25 Leden vinden van wel.
14 Leden vinden dat er meer informatie verstrekt mag worden vanuit het bestuur.


Bent u tevreden over de opzet van de site?

20 Leden zijn tevreden. 6 Leden kijken niet op de site.
7 Leden vinden dat de standen niet worden bijgehouden.
2 Leden missen informatie over buitentoernooien.
1 Lid vindt de site zelfs totaal onduidelijk.





Via welke communicatiekanalen wordt u het liefst geïnformeerd?
1 Lid is niet geïnteresseerd.
15 Leden zien het liefst de informatie in “vanuit de goot” en 23 leden via de site en e-mail.
Mist u nog informatie of heeft u nog suggesties?
27 Leden vinden de site goed zoals hij nu is.
4 Leden willen dat de standen beter worden bijgehouden.
2 Leden willen de notulen van de ALV op de site en 1 lid wil graag een beter fotoalbum.
1 Lid heeft aangegeven dat de site toegankelijk gemaakt moet worden voor tablets.

4. Aanbod
 Vindt u de huidige contributie in verhouding tot wat u hiervoor terug krijgt?
36 Leden vinden van wel.
3 Leden vinden het prijzig als je met het hele gezin komt bowlen en zouden graag willen dat er
familiekorting komt.
Antw. De vereniging huurt de banen bij het bowlinghuis en kan zelf geen prijs voor baanhuur
bepalen. De contributie van de BVS is € 35,- per seizoen en daar kun je niet van bowlen en geen
groot feest geven.


Wat vindt u van de huisleagues?
Alle 39 leden vinden de huisleague gezellig.
2 Leden vinden dat de wisseling tussen de vroege en de late league niet vlekkeloos verloopt.



Wat vindt u van de toernooien?
16 leden doen niet mee aan toernooien.
14 Leden vinden de toernooien leuk.
2 Leden vinden de toernooien erg prijzig.
2 Leden vinden het wel leuk alleen te hoog gegrepen.



Komt u naar de jaarlijkse ALV?
22 Leden komen niet.
17 Leden zeggen wel te komen mist de tijd het toelaat.



Vindt u dat er genoeg georganiseerd wordt buiten de huisleagues om?
6 Leden vinden van wel. 4 leden hebben geen mening.
14 Leden vinden dat er niet genoeg georganiseerd wordt maar zeggen niet wat ze dan missen.
14 Leden hebben aangegeven meer toernooien te willen en een feestavond.

5. Actief worden/blijven
 Heeft u interesse om een activiteit binnen de vereniging te organiseren?
33 Leden hebben geen interesse.
5 Leden zouden het leuk vinden om iets te organiseren zoals bijvoorbeeld een toernooi.



Heeft u interesse om leden te trainen?
37 Leden willen dit niet. 1 Lid zou dit wel willen doen.



Heeft u interesse in een bestuursfunctie?
37 Leden niet, 1 Lid geeft aan misschien in de toekomst mits met voldoende begeleiding.



Wilt u uzelf om een andere manier inzetten voor de vereniging?
1 Lid zou het fotoalbum op de website willen beheren,
1 Lid heeft aangegeven eventueel te willen flyeren.
1 Lid geeft aan dat wij (bestuur) wel weten dat hij wat zou willen doen voor de vereniging.
De overige 35 willen niks doen.

6. Tot slot
 Heeft u nog ideeën, tips of andere punten?
3 Leden willen het Oliepatronen wisselen.
1 Lid gaf aan een gratis uurtje trainen per maand in te voeren.



Antw. Er is een geruime tijd met de oliepatronen gewisseld en het resultaat was dat velen dit niet
beheersten en het gemiddelde van de spelers daalde. Op verzoek van de leden is het weer terug
gedraaid.
Wat vond u van de enquête?
Alle 38 leden hopen dat er iets gedaan wordt met de feedback die wij als bestuur gekregen hebben

