
ALGEMENE VRAGEN (arceren in excel / invullen / omcirkel wat van toepassing is)

A.1 U bent jaar A.2 U bent Man Vrouw

A.3 De vier cijfers van uw postcode zijn

A.4 Op welke manier bent u betrokken bij Flevo Boys?

Vrijwilliger
Ouder / 

verzorger
Jeugdlid Seniorenlid Supporter Trainer Leider Bestuur Sponsor

A.5 In welke leeftijdscategorie bent u momenteel actief?

A.6 Hoeveel jaar bent u actief bij Flevo Boys betrokken?

<2 jaar 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-15 jaar 16-25 jaar
25 jaar of 

langer

A.7 U bent betrokken bij

Leden enquête Flevo Boys

Meisjes / 

Dames

Jongens / 

Heren
Beiden

JO/MO 019 

(A-Junioren)

Senioren / 

Dames

Niet van 

toepassing

JO 09 (F-

Pupillen)

JO/MO 011 

(E-Pupillen)

JO/MO 013 

(D-Pupillen)

JO/MO 015 

(C-Junioren)

JO/MO 017 

(B-Junioren)

Op 1 mei 2017 bestaat Flevo Boys 60 jaar! Een respectabele ‘leeftijd’ waar we natuurlijk trots op mogen zijn. In die 60 

jaar is veel bereikt. Er staat een prachtige vereniging met ruim 1.100 enthousiaste en betrokken leden. Elke zaterdag 

wordt er weer met passie en plezier gestreden om de punten. En rondom de wedstrijden en teams zijn er vele 

vrijwilligers die, vaak op de achtergrond, zorgen dat alles loopt zoals het moet.

Het is goed om bij een mijlpaal als het vieren van je 60e verjaardag terug te kijken, te delen en te vieren waar we staan. 

Tegelijkertijd is het goed om de blik op de toekomst te richten. Wat gaat er goed, wat kan er beter en waar willen we 

over 5 jaar staan. Om het bestuur te helpen de koers voor de komende jaren in te vullen is het belangrijk te weten hoe 

de leden de vereniging ervaren en welke aanbevelingen de leden mee willen geven richting het bestuur. Dit is de reden 

waarom het bestuur van Flevo Boys een werkgroep heeft ingesteld met de opdracht een enquête onder de leden en 

vrijwilligers van de vereniging te houden. De conclusies uit de enquête geven het bestuur inzicht of de ingezette koers 

de juiste is en waar eventueel nog extra uitleg en/of bijsturing nodig is. Als werkgroep vragen wij u dan ook 

nadrukkelijk medewerking te verlenen aan deze enquête. Zodat we met ons 65 jarig jubileum met nog meer trots 

kunnen terugkijken op wat we dan bereikt hebben.

Werkgroep enquête Flevo Boys,

Simone Bosman, Thomas Daling, Arjan de Jong, Bert Kistemaker, Egbert Knorren, Harriët Schoenmaker, Henk 

Strookappe

Vragen
Gelieve zo volledig mogelijk invullen. Indien u op meerdere manieren betrokken bent bij Flevo Boys en daarmee op 

verschillende wijze naar de gestelde vragen kijkt, dan vragen wij u vriendelijk de enquête meerdere malen in te vullen.

U kunt de enquête arceren / invullen in excel en emailen naar enquete.flevoboys@gmail.com. De enquête kan ook 

geprint worden en in de daartoe bestemde bus in de kantine worden gedeponeerd.
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ALGEMENE VRAGEN (arceren in excel / invullen / omcirkel wat van toepassing is)

A.8 Wat is de reden dat u hebt gekozen voor Flevo Boys? (meerdere antwoorden mogelijk)

De dichtsbijzijnde vereniging

Vrienden, klasgenoten, bekenden voetballen hier ook

Familie voetbalt bij Flevo Boys

Sfeer bij de club

Ik wil graag op niveau voetballen

Het is een zaterdagvoetbalclub

Overig

A.9 Wat is de belangrijkste drijfveer dat u actief bent voor Flevo Boys? (meerdere antwoorden mogelijk)

Ik vind het leuk om iets voor de club terug te doen

Ik ben dan tussen de mensen (sociale activiteit)

Flevo Boys is mijn club, daar ligt mijn hart (clubgevoel)

Mijn zoon/dochter voetbalt hier, dus wil ik wel helpen

Niet van toepassing

BESTUUR (arceren in excel / omcirkel wat van toepassing is)

B.1 Ik ben op de hoogte van de samenstelling (namen, functie, taken) van het bestuur.

Ja Nee

B.2 Het bestuur is goed benaderbaar.

Ja Nee

B.3 Ik ben op de hoogte van de ambities van de vereniging.

Ja Nee

B.4 Ik ben op de hoogte van de inhoud van het huidige jeugdvoetbalbeleidsplan.

Ja Nee

B.5 Het bestuur geeft voldoende openheid over beleid.

Ja Nee

B.6 Het bestuur geeft voldoende openheid over financiën.

Ja Nee

VOETBAL- EN TECHNISCHE COMMISSIE (arceren in excel / omcirkel wat van toepassing is)

C.1 Ik ben op de hoogte van de samenstelling (namen, functie, taken) van de voetbal- en technische commissie.

Ja Nee

C.2 De commissies zijn goed benaderbaar.

Ja Nee

C.3 Ik weet hoe de teamindelingen tot stand komen.

Ja Nee

C.4 Selectieteams mogen meer geld kosten dan voetbalteams.

Ja Nee Geen mening

C.5 Het is gewenst dat Betaald Voetbal Organisaties spelers al op jonge leeftijd bij Flevo Boys scouten.

Ja Nee Geen mening
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COMMUNICATIE (arceren in excel / omcirkel wat van toepassing is)

D.1 Hoe vaak bezoekt u de website www.flevoboys.nl?

Meerdere 

malen per 

week

1 keer per 

week

1 keer per 

twee weken

1 keer per 

drie weken

1 keer per 

maand
Nooit

D.2 Ik kan de informatie die ik op de website zoek makkelijk vinden.

Ja Nee Soms

D.3 Ik krijg als (nieuw) lid binnen Flevo Boys voldoende begeleiding om de weg te vinden.

Ja Nee

Suggestie(s): 

D.4 De communicatie binnen de vereniging is goed tussen

a bestuur en leden Ja Nee Soms NVT

b commissies en leden Ja Nee Soms NVT

c trainers en ouders Ja Nee Soms NVT

d leiders en ouders Ja Nee Soms NVT

e trainers/leiders en commissies Ja Nee Soms NVT

f trainers/leiders onderling Ja Nee Soms NVT

D.5 Als ik met problemen zit dan is mijn eerste aanspreekpunt

Leider Trainer
Commissie 

lid
Bestuur

Ik weet het 

niet

D.6 In ons team hebben we duidelijke afspraken over het gebruik van social media.

Ja Nee NVT

D.7 Social media wordt in ons team goed gebruikt

Ja Nee NVT

Suggestie(s): 

SPONSOREN (arceren in excel / omcirkel wat van toepassing is)

E.1 Ik weet wie de sponsoren zijn van Flevo Boys

Ja Nee

E.2 Sponsoren zijn belangrijk voor onze club

Ja Nee

E.3 Ik koop bij voorkeur bij een sponsor van Flevo Boys

Ja Nee

E.4 Sponsoren mogen (mede)beleid bepalen van de club

Ja Nee Absoluut niet

E.5 Vindt u het belangrijk om te weten wat er met het sponsorgeld gebeurt.

Ja Nee

Ja natuurlijk, het is hun geld
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TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN FACILITEITEN (arceren in excel / omcirkel wat van toepassing is)

F.1 De teams hebben beschikking over voldoende/goed trainingsmateriaal

Ja Nee NVT

Suggestie(s): 

F.2 Wat vindt u van de trainingsfaciliteiten?

Goed Voldoende Matig Slecht NVT

Suggestie(s): 

F.3 Het aantal trainingsmomenten en tijdsduur van de trainingen is goed

Ja Nee NVT

Suggestie(s): 

F.4 Wat vindt u van de diversiteit en niveau van de trainingen?

Goed Voldoende Matig Slecht NVT

F.5 Wat vindt u van het plezier tijdens trainingen en wedstrijden?

Goed Voldoende Matig Slecht NVT

F.6 Wat vindt u van de omgang van de (jeugd)trainers met de (jeugd)leden tijdens trainingen en wedstrijden?

Goed Voldoende Matig Slecht NVT

F.7 Bij Flevo Boys gaan we met respect met elkaar om

Ja Nee Soms Geen mening

F.8 Wat vindt u van het voetbaltechnische inzicht van de trainers?

Goed Voldoende Matig Slecht NVT

F.9 Vindt u het belangrijk dat trainers/leiders de voor hun georganiseerde bijeenkomsten bezoeken?

Ja Nee Geen mening

F.10 De voetbalteams hebben recht op ondersteuning van een gediplomeerde trainer

Ja Nee Geen mening

BETROKKENHEID (arceren in excel / omcirkel wat van toepassing is)

G.1 Hoe beoordeelt u uw eigen betrokkenheid binnen de club?

Goed Voldoende Matig Slecht NVT

G.2 Spelers van Flevo Boys 1 tonen voldoende betrokkenheid bij de vereniging

Ja Nee

Suggestie(s): 
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AFSLUITENDE VRAGEN (arceren in excel / invullen / omcirkel wat van toepassing is)

H.1 Met welke drie steekwoorden karakteriseert u Flevo Boys?

H.2 Als u het voor het zeggen had, wat zou u dan als eerste bij Flevo Boys willen veranderen?

H.3 Ik wil graag iets doen voor de club zoals: (aankruisen/omcirkelen)

H.4 Wat vindt u TOP bij Flevo Boys?

H.5 Wat zijn uw TIPS voor Flevo Boys?

H.6 Ruimte voor eigen op- en aanmerkingen

H.7 De enquête heb ik ingevuld in minuten

Bestuursfunctie Beheer website

Onderhoud 

velden en 

terrein

Scheids- / 

grensrechter

Begeleiding / 

coördinator
Kantine

Schoonmaak 

werkzaam-

heden

Organisatie 

evenementen
Ben al actief
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