Resultaten ledenonderzoek
Kantine S.V. Heythuysen

Algemene ledenvergadering 24 september 2021

Opmerkingen vooraf

Leeftijd en geslacht
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey

SurveyMonkey

V2 Wat is je leeftijd?

V1 Wat is je geslacht?
Beantwoord: 112

Beantwoord: 112

Overgeslagen: 0

5-12 jaar
(kies dit...

Constatering:

Man

Overgeslagen: 0

13-15 jaar
(kies dit...
16-19 jaar

• Lage respons jeugdspelers (+/- 15% van totaal), echter…

Vrouw

19-24 jaar
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25-34 jaar

• 35+ is ongeveer 55% van het totaal

ANTWOORDKEUZEN

REACTIES
83.93%

Man

16.07%

Vrouw
TOTAAL

35-44 jaar

94

18

45-64 jaar

112
65+
0%

Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen
ANTWOORDKEUZEN

1 / 34
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SurveyMonkey
REACTIES

5-12 jaar (kies dit antwoord als u als ouder van een pupillenlid deze vragenlijst invult)

7.14%

8

13-15 jaar (kies dit antwoord als u als ouder van een juniorlid deze vragenlijst invult)

3.57%

4

16-19 jaar

5.36%

6

19-24 jaar

13.39%

15

25-34 jaar

10.71%

12

35-44 jaar

25.00%

28

45-64 jaar

33.04%

37

65+

1.79%

TOTAAL

40%

2
112

2 / 34

Totaal
18 resp.

Lidmaatschap
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey

Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

V3 Wat voor lid ben je?
Beantwoord: 112

V4 Voetbalvrijwilligers zijn mensen die vaker dan 1 keer per jaar taken uitvoeren bij/voor een
voetbalvereniging. Zij voelen zich daarvoor verantwoordelijk en ze hebben echt het gevoel dat ze
hiermee een bijdrage leveren aan de vereniging. Voorbeeld: een vader die komt kijken (aanmoedigen) is
geen vrijwilliger. Een vader die trainer/leider is wel. Onder welke categorie val jij?

Overgeslagen: 0

Constatering:

Spelend lid

Niet-spelend
lid

Beantwoord: 112

• Respons jeugdspelers nu 27%…

Ouder van
spelend...

SurveyMonkey

Overgeslagen: 0

Vrijwilliger

Niet-vrijwillig
er

• Niet-spelende leden 30%

Ouder van
spelend...
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51.79%

58

48.21%

54

41.96%

47

Niet-vrijwilliger

30.36%

34

TOTAAL

Ouder van spelend jeugdlid onder 13 jaar

23.21%

26

112

• Kortom: goede afspiegeling van het ledenbestand
4.46%

TOTAAL

5

112

4 / 34

90% 100%

Vrijwilliger

Niet-spelend lid

Ouder van spelend jeugdlid van 13 t/m 15 jaar

80%

REACTIES

• Vrijwilligers/niet-vrijwilligers 50/50
REACTIES

Spelend lid

70%

90% 100%

ANTWOORDKEUZEN
ANTWOORDKEUZEN

60%

5 / 34

Belangrijkheid (trainingen)
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

Constatering:

SurveyMonkey

V5 Dan volgt nu het deel van de vragenlijst dat gaat over belangrijkheid.De kantine vormt het sociale
hart van onze voetbalvereniging. Daarvoor dient de kantine geopend te zijn tijdens en na trainingsdagen
en wedstrijddagen. Geef op onderstaande schaal aan hoe belangrijk jij het vindt dat de kantine is
geopend tijdens en na trainingen.
Beantwoord: 112

Overgeslagen: 0

• 13 van de 17 respondenten die
“onbelangrijk” aangeven zijn ouders van
jeugdspelers t/m 15 jaar

(geen label)
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Redelijk belangrijk
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Belangrijk

Zeer belangrijk
ONBELANGRIJK
(geen label)

15.18%
17

• Meerderheid vindt opening kantine
tijdens trainingen belangrijk of zeer
belangrijk

ENIGSZINS BELANGRIJK
14.29%
16

REDELIJK BELANGRIJK
16.96%
19

6 / 34

BELANGRIJK
30.36%
34

ZEER BELANGRIJK
23.21%
26

TOTAAL
112

GEWOGEN GEMIDDELDE
3.32

• Van de 26 personen die aangeven “zeer
belangrijk” zijn er 11 niet-spelend lid en
12 ouder dan 45 jaar

Belangrijkheid (wedstrijden)
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

Constatering:

SurveyMonkey

V6 Geef op onderstaande schaal aan hoe belangrijk jij het vindt dat de kantine is geopend tijdens en na
wedstrijden.
Beantwoord: 112

Overgeslagen: 0

(geen label)
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Zeer belangrijk
ONBELANGRIJK
(geen label)

0.89%
1

ENIGSZINS BELANGRIJK
0.89%
1

REDELIJK BELANGRIJK
5.36%
6

7 / 34

BELANGRIJK
24.11%
27

ZEER BELANGRIJK
68.75%
77

TOTAAL
112

GEWOGEN GEMIDDELDE
4.59

• Bijna iedereen (93%) vindt opening
kantine tijdens wedstrijden belangrijk of
zeer belangrijk

Waarom belangrijk?
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

Enkele kernwoorden reacties:

SurveyMonkey

V7 Je hebt bij vraag 5 en/of 6 aangegeven dat je de opening van de kantine in een bepaalde mate
belangrijk vindt. Wat maakt dat je de kantine belangrijk vindt?
Beantwoord: 112

•
•
•
•
•
•
•

Overgeslagen: 0

Om wat te
drinken na e...
Om wat te eten
na een train...
Om andere
leden te...
Om wat te
drinken of t...
Overige (geef
nadere...
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REACTIES

Om wat te drinken na een training en/of wedstrijd

40.18%

Om wat te eten na een training en/of wedstrijd

3.57%

45
4

Om andere leden te ontmoeten

18.75%

21

Om wat te drinken of te eten als bezoeker tijdens een voetbalwedstrijd

16.96%

19

Overige (geef nadere toelichting)

20.54%

23

TOTAAL

112

8 / 34

Ontmoeten
Teambuilding
Sociale hart/contacten
Binding binnen de club
Saamhorigheid en betrokkenheid
Inkomstenbron
gezelligheid

Beoordeling huidige kantine
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey
HELEMAAL ONEENS

De vereniging heeft een gezellige kantine
De kantine is schoon en netjes
Ik ben tevreden over de kantinemedewerkers
De openingstijden van de kantine zijn precies goed
Het aanbod qua assortiment in de kantine (zoals snacks en dranken) is voldoende
Het assortiment bevat voldoende gezonde produkten
De prijs van het assortiment in de kantine (zoals snacks en drinken) is niet te hoog

ONEENS

NEUTRAAL

EENS

HELEMAAL EENS

TOTAAL

12.50%
14

30.36%
34

29.46%
33

25.89%
29

1.79%
2

112

0.00%
0

0.00%
0

5.36%
6

69.64%
78

25.00%
28

112

0.90%
1

6.31%
7

26.13%
29

52.25%
58

14.41%
16

111

0.00%
0

9.82%
11

44.64%
50

36.61%
41

8.93%
10

112

1.79%
2

7.14%
8

19.64%
22

55.36%
62

16.07%
18

112

1.79%
2

28.57%
32

45.54%
51

20.54%
23

3.57%
4

112

0.00%
0

6.25%
7

19.64%
22

63.39%
71

10.71%
12

112

Constatering:
• Gezelligheid kantine kan verbeterd worden
• Complimenten voor orde en netheid
• Tevredenheid over kantinemedewerkers
• Openingstijden en assortiment voldoende
• Meer gezonde produkten
• Prijzen zijn niet te hoog

Oplossingsrichting
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey

ANTWOORDKEUZEN

REACTIES
33.04%
37

Een kantine die volledig wordt gerund door vaste vrijwilligers, die hier desnoods een vergoeding voor ontvangen van de club. Als hiervoor de financiele middelen ontbreken, dan
moet desnoods de contributie voor alle leden worden verhoogd.
33.04%

37

Een kantine die wordt gerund door een combinatie van vaste (betaalde) vrijwilligers aangevuld met (ouders van jeugd-)leden die geen contributieverhoging krijgen als ze
structureel bijdragen aan het kantinebeheer.
19.64%

22

Een kantine die wordt gerund door alle leden samen, waarbij ieder lid c.q. ouder van een jeugdlid een beperkte bijdrage moet leveren die hij/zij kan afkopen door een nader te
bepalen en vooraf te betalen borg. Het lid dat wel een bijdrage levert krijgt zijn borg achteraf terug.
Een kantine die wordt gerund door alle leden samen, waarbij ieder lid c.q. ouder van een jeugdlid een beperkte verplichte bijdrage moet leveren. Geen enkel lid kan zijn bijdrage
verzuimen op straffe van een nader te bepalen sanctie.

5.36%

6

Overige (geef nadere toelichting)

8.93%

10

TOTAAL
#
1
2
3
4
5

112
OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING)
Overleg eens met de tennisclub. Daar is het goed geregeld!
Constatering:
Men kan mensen niet verplichten als ze moeten werken. Voor mij zou optie 1 dan ook het meest passend zijn.
•GewoonVoorkeur
voor vaste vrijwilligers evt in combinatie met leden
dicht gooien als ouders/leden er niks voor doen. Dan komt er vanzelf een oplossing omdat ze dan pas zien wat het
Soms
moet je eens zinkend
schip fysieke
ook laten zinken...
•inhoudt/doet.
Geen
draagvlak
voor
bijdrage door alle leden
Belachelijke sturende antwoorden. Bestuur verzint een visie die ze via deze manier dwingend willen opleggen.
•van eneWelke
oplossing ook, direct of indirect raakt deze elk lid!
zijde ga ik voor kantine beheer door alle leden maar de andere zijde is men moet ook een stuk kwaliteit leveren en service
de
bezoeker
en of
leden van de club leden zouden
wel ondersteunende
•naar
Wat
als
voorkeursoptie
niet
haalbaarwerkzaamheden
zal zijn?kunnen verrichten zoals glazen
spoelen glazen ophalen tafels schoon houden

DATE
9/9/2021 8:51 AM
8/29/2021 9:48 PM
8/29/2021 4:32 PM
8/28/2021 8:36 PM
8/28/2021 12:31 PM

6

De kantine runnen door onbetaalde vrijwilligers (in lijn van jullie vrijwilligersbeleid) die zich middels een datumprikker voor de
komende 3 maanden aan kunnen melden voor data. Als er maar een klein groepje mensen is dat na een training lang wil blijven
hangen 'levert' dat groepje zelf maar een barmedewerker. Diensten op wedstrijddagen splitsen in 2'en zodat niemand een hele dag
kwijt is.

8/28/2021 7:52 AM

7

Mogelijk 1 met aanvulling ouders zonder boetes

8/27/2021 10:27 PM

Oplossingsrichting (open reacties)
“Gewoon dicht gooien als ouders/leden
er niks voor doen. Dan komt er vanzelf
een oplossing omdat ze dan pas zien wat
het inhoudt/doet. Soms moet je eens
zinkend schip ook laten zinken...
Ik ben niet voor een contributie verhoging. Maar ouders die niets
voor de club doen inzetten. Ben zelf leider en sta 1 x per week op
het veld. Daar mogen andere ouders iets voor terug doen. Maar
verplichten zal moeilijk zijn.

“Belachelijke sturende antwoorden. Bestuur verzint een visie
die ze via deze manier dwingend willen opleggen”
De kantine runnen door onbetaalde vrijwilligers (in lijn van
jullie vrijwilligersbeleid) die zich middels een datumprikker voor
de komende 3 maanden aan kunnen melden voor data. Als er
maar een klein groepje mensen is dat na een training lang wil
blijven hangen 'levert' dat groepje zelf maar een
barmedewerker. Diensten op wedstrijddagen splitsen in 2'en
zodat niemand een hele dag kwijt is.

“van ene zijde ga ik voor kantine beheer door alle leden maar
de andere zijde is men moet ook een stuk kwaliteit leveren en
service naar de bezoeker en of leden van de club leden zouden
wel ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten zoals
glazen spoelen glazen ophalen tafels schoon houden”

Wie?
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey

V10 Uiteindelijk zal er een oplossing moeten worden uitgewerkt, die ter beoordeling en besluitvorming
wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Wie vind je dat deze oplossing moet uitwerken
en voorbereiden?
Beantwoord: 111

Constatering:
• Voorkeur voor bestuur met
kantinebeheerder en tijdelijke
commissie

Overgeslagen: 1

Het bestuur

Het bestuur
samen met de...

Het bestuur
samen met de...

Anders,
namelijk:
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ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

Het bestuur

9.91%

11

Het bestuur samen met de kantinebeheerder

32.43%

36

Het bestuur samen met de kantinebeheerder en een tijdelijke commissie van afgevaardigden uit alle geledingen van de vereniging

54.95%

61

Anders, namelijk:

2.70%

3

TOTAAL

111

17 / 34

Verplichting ja of nee?
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey

V11 Een toekomstige oplossing zou een zekere mate van verplichting voor de (ouders van) leden
kunnen meebrengen. Hoe denk jij hier in zijn algemeenheid over? Welke stelling verwoordt jouw mening
het beste?
Beantwoord: 111

Overgeslagen: 1

Constatering:
• Meerderheid geeft aan dat
iedereen zijn steentje moet
bijdragen

Je bent lid
van een...

Je bent lid
van een...

Je bent lid
van een...
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ANTWOORDKEUZEN

REACTIES
10.81%
12

Je bent lid van een voetbalvereniging om lekker te voetballen en voor de gezelligheid daaromheen. daar horen geen verdere verplichtingen bij.
54.95%

61

Je bent lid van een voetbalvereniging voor de lusten en de lasten. Een vereniging kan alleen maar goed blijven draaien als iedereen zijn steentje bijdraagt in de vorm van
vrijwilligerstaken; saamhorigheid en collectiviteit zijn cruciaal voor het voortbestaan.
34.23%
Je bent lid van een voetbalvereniging om lekker te voetballen en voor de gezelligheid eromheen. Er zullen leden zijn die de kar trekken voor de vereniging, omdat zij nu
eenmaal meer tijd en mogelijkheden hebben. Andere leden moeten zich voor vrijwilligerstaken kunnen excuseren als ze daar een goed reden voor hebben. Er ontstaat zo een
verschil tussen actieve leden en passieve leden.
TOTAAL

38

111

19 / 34

Bereidheid

Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey

V12 Het laatste deel van deze vragenlijst gaat over bereidheid.Deze vragen zijn in principe bedoeld voor
de leden vanaf 16 jaar en de ouders van jeugdleden tot en met 15 jaar.Zou jij als lid/ouder van een
jeugdlid bereid zijn om bij te dragen aan het draaiende houden van de kantine (zonder de precieze
oplossing nu te weten)?
Beantwoord: 109

Overgeslagen: 3

Constatering:
• Bereidheid om bij te dragen is
bij 2/3 aanwezig, ofschoon
deels afhankelijk van
voorwaarden.
• 1/3 zegt duidelijk nee

Ja

Nee

Ja onder
voorbehoud,...

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

Ja

49.54%

54

Nee

33.94%

37

Ja onder voorbehoud, namelijk:

16.51%

18

TOTAAL

109

#

JA ONDER VOORBEHOUD, NAMELIJK:

DATE

1

Korting op het lidmaatschap. Zie tennisclub!

9/9/2021 8:51 AM

2

Waarom is de kantine niet zelfvoorzienend vind dit raar

9/8/2021 9:22 PM

Bereidheid – nee categorie
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey

ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

Ik heb geen tijd

50.00%

23

Ik heb geen zin, ik vind het niet leuk om te doen

19.57%

9

Ik vind het niet mijn taak als lid

10.87%

5

Ik vind het niet mijn taak als ouder van een jeugdlid

6.52%

3

Ik denk dat ik dat niet kan

4.35%

2

Overig (geef nadere toelichting)

30.43%

14

Totaal aantal respondenten: 46
#

OVERIG (GEEF NADERE TOELICHTING)

DATE

1

Ik ben al vrijwilliger

9/8/2021 9:23 PM

2

Ik ben al jeugdtrainer.

9/4/2021 9:55 PM

3

hhgjhg

9/1/2021 3:38 PM

4

Mijn partner werkt en ik wil de kids niet alleen laten.

8/29/2021 9:48 PM

5

Ik doe met mijn vrijwilligerstaken al voldoende voor de vereniging

8/28/2021 12:28 PM

6

Nee

8/28/2021 2:31 AM

7

Doordeweeks zou je een vrijwilliger aan kunnen stellen maar op de zaterdag en zondag moet betaald personeel aanwezig zijn wat
gemotiveerd is

8/27/2021 11:41 PM

8

Het lukt mij komend jaar niet ivm verhuizing, verbouwing en kinderen.

8/27/2021 10:25 PM

9

Ik geef al 2x in de week training aan de jeugd en draag naar mijn idee dan al voldoende mijn steentje bij aan de club.

8/27/2021 9:58 PM

10

Ik heb weinig tijd ivm werkdruk

8/27/2021 8:53 PM

11

Ik en al vrijwilliger als jeugdtrainer en heb geen tijd om nog meer te doen

8/27/2021 4:07 PM

12

Ben al jeugdtrainer, heb ook andere bestuurstaken bij een andere vereniging.

8/27/2021 4:06 PM

13

Vind dat betaalde krachten dit moeten doen. Er wordt immers genoeg verdiend aan de kantine.

8/27/2021 3:43 PM

14

Doe al andere taken binnen de vereniging

8/27/2021 3:41 PM

29 / 34

Constatering:
• Tijd belangrijkste excuus of ik
doe al iets op een ander front
voor de club

Bereidheid – nee categorie
23 respondenten geven als argument aan dat ze geen tijd hebben.
Daarvan zijn er 21 die het daarentegen wel belangrijk/zeer belangrijk
vinden dat de kantine open is na wedstrijden.
Een gelijk aantal vindt dat de kantine gerund moet worden door vaste
vrijwilligers.
Hiervan vinden toch 9 mensen dat een vereniging alleen goed kan
blijven draaien als iedereen zijn steentje bijdraagt.

Bereidheid in uren/dagen
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey

ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

1-2 kantinebeurten per jaar van elk maximaal 2 uur

29.33%

22

1-2 kantinebeurten per jaar van elk maximaal 4 uur

41.33%

31

3-4 kantinebeurten per jaar van elk maximaal 2 uur

10.67%

8

3-4 kantinebeurten per jaar van elk maximaal 4 uur

10.67%

8

1 kantinebeurt per maand van maximaal 4 uur

4.00%

3

2 kantinebeurten per maand van elk maximaal 4 uur

2.67%

2

1.33%

1

Constatering:
• Van de “ja” groep is iedereen
Meer dan de hiervoor gegeven antwoordopties
TOTAAL
bereid om 2 tot 4 uur per jaar in
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen
de kantine te steken
ANTWOORDKEUZEN
• Zaterdag geniet voorkeur
Doordeweekse avond (dinsdag)
• Zondag slechts circa 17%

75

SurveyMonkey
REACTIES
23.61%

17

Doordeweekse avond (donderdag)

30.56%

22

Doordeweeks overdag (maandagmorgen of vrijdagmiddag, b.v. om te poetsen)

1.39%

1

Zaterdagmorgen

40.28%

29

Zaterdagmiddag

25.00%

18

Zondagmorgen

16.67%

12

Zondagmiddag

16.67%

12

Maakt me niks uit

20.83%

15

Totaal aantal respondenten: 72

Taakgebieden

Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey

ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

Draaien van vaste bardiensten

36.99%

27

Draaien van (eenmalige) bardiensten, bijvoorbeeld bij openingsdagen en toernooien

58.90%

43

Meehelpen in de keuken

31.51%

23

Lichte schoonmaakwerkzaamheden

13.70%

10

Organiseren van inkoop

5.48%

4

Supervisor bardiensten (meewerkend voorman)

8.22%

6

Totaal aantal respondenten: 73

Constatering:

Maximale verplichting
Ledenonderzoek kantinebeleid S.V. Heythuysen

SurveyMonkey

ANTWOORDKEUZEN

REACTIES

Maximaal 2 uur per jaar

22.86%

24

Maximaal 4 uur per jaar

35.24%

37

Maximaal 6 uur per jaar

9.52%

10

Maximaal 8 uur per jaar

26.67%

28

Meer dan 8 uur per jaar

5.71%

6

TOTAAL

105

Constatering:
• Bijna 70% zegt tussen de 4-8
uur maximale verplichting per
jaar

V18 Tot slot hebben we nog een open vraag. Je kunt hierbij elke suggestie, reactie of mening geven
waarvan je denkt dat die van belang is voor dit onderzoek.

Open reacties (1)

Beantwoord: 41

Overgeslagen: 71

#

REACTIES

DATE

1

"verplicht" - als gast wil ik graag geholpen worden door mensen met affiniteit voor het werk.

9/13/2021 1:29 PM

2

Geen verdere opmerkingen

9/9/2021 9:14 AM

3

Overleg eens met de tennisclub of leden daarvan en laat de leden van de SV in hun waarde. Wij als huidige generatie zijn niet
standaard bereidt om, voor niks, dingen voor anderen te doen. Daar zal een vereniging ook mee om moeten gaan. Niet iedereen
heeft even veel tijd en zin om uit te helpen.

9/9/2021 8:51 AM

4

Als men mij verplicht, dan zeg ik mijn lidmaatschap op

9/8/2021 9:25 PM

5

Vind het raar dat de kantine niet genoeg opbrengt om mensen in te huren

9/8/2021 9:23 PM

6

-

9/8/2021 9:10 PM

7

N.v.t.

9/8/2021 4:15 PM

8

Zorg voor meer beleving in de kantine.

9/6/2021 5:58 PM

9

Een goede, vaste kracht(betaalde vrijwilliger) inzetten, verdient zich uiteindelijk terug.

9/4/2021 9:55 PM

10

Ik denk dat het belangrijk is dat we de kantine gezeliger maken Bijvoorbeeld Beter muziek en de muziek altijd aan dit geeft ook een
gezellige sjeer en dat iedereen zelf muziek in de afspeellijst kan zetten Ook moeten er een paar staantafels bij met barkrukken
zoals de amstel tafel Lampen boven de bar ook weg Hier moeten gezelige lampen komen En ik denk de bar een andere kleur geven
En ook een paar muuren verven

9/4/2021 1:28 PM

11

Voor mij geen kantinedienst

9/3/2021 10:30 PM

12

met de bardiensten worden de teams altijd ingedeeld wanneer ze aan de beurt zijn voor bardienst, zorg ervoor dat ELKE ouder een
keer aan de beurt is, nu zijn het vaak dezelfde omdat er ouders zijn die keihard zeggen: ik doe dat niet! dan dus meer betalen dmv
bv de borg die ze dan kwijt zijn, absoluut mee eens. in ieder geval bijhouden wie er werkt en bij een volgende ronde de andere
ouders "verplichten" mocht er geen verandering komen.

9/1/2021 3:38 PM

13

Je kunt dit zoals hierboven vermeld niet voor iedereen verplichten. Ook al zou iemand graag mee willen helpen, dan nog moet het
passen binnen de thuissituatie. Daar moet begrip voor zijn!

8/29/2021 9:48 PM

14

In goed overleg tijdstip bepalen. Met verplichten gaat het niet goed.

8/29/2021 4:33 PM

15

X

8/29/2021 4:32 PM
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16

Iets anders dan de kantine, het gras mag vaker gemaaid worden. Dit wordt nu gedaan door de gemeente. Hiervoor moet een ploeg
worden opgezet met een grasmaaier van de club. Het veld moet 2 maal per week worden gemaaid en het hoofdveld moet in de
winter beter worden verzorgd. Dit kan met vrijwilligers of met betaalde mensen.

8/29/2021 2:30 PM

17

Regelmatiger gras maaien Soepeler omgaan met eventuele feesten in kantine Leden de muziek laten bepalen Alle vrijwilligers op de
club meer voldoening geven en laten voelen (eventuele beloningen)

8/29/2021 2:28 PM

18

-

8/29/2021 1:23 PM

19

Kantinebeleid is belangrijk omdat dit bijdraagt aan sfeer en binding tussen de leden, ouders, sponsoren en bezoekers. Ook is nu en
zal in de toekomst de kantine een zeer belangrijke en noodzakelijke inkomstenbron zijn voor de vereniging.

8/28/2021 11:05 PM

20

De SV zoekt de gehele COVID-19 periode geen interactie met leden, waardoor het clubgevoel naar 0 is gezakt. Het enige wat ze nu
doen is een dwingende en sturende enquete om leden te pushen om in de kantine te gaan staan. In mijn ogen demotiveert dit leden
alleen maar.

8/28/2021 8:36 PM

21

Mensen die geen enkele bijdrage willen leveren voor vrijwilligerswerk blijf je altijd houden. Helaas "verpesten" die vaak ook de
bereidheid van welwillenden.

8/28/2021 6:06 PM

22

.

8/28/2021 1:04 PM

23

wanneer men voorstander is om elk lid diensten te laten draaien zou een goede instructie op zijn plaats zijn ik zelf zou bv via onze
leverancier lindeboom een tap instructie willen krijgen.

8/28/2021 12:31 PM

24

De voetbalclub is een grote en mooie club. Het moet mogelijk zijn om de kantinediensten op basis van vrijwilligheid georganiseerd
te krijgen. Als er meer mensen 'zo nu en dan' een dienst draaien is het vast minder perfect dan door een vast groepje vrijwilligers
nu, maar wel met de bereidheid van 'door elkaar, voor elkaar'. Als dat niet lukt hebt je als vereniging een probleem dat op een ander
vlak dan het kantinebeleid ligt... Die sfeer krijg je niet van de ene op de andere dag, maar daar kun je als bestuur wel naartoe
werken met de club.

8/28/2021 7:52 AM

25

.

8/28/2021 2:31 AM

26

Ik vind onze voetbalclub ontzettend persoonlijk en goed georganiseerd.

8/27/2021 10:25 PM

27

Nvt

8/27/2021 8:53 PM

28

Ik ben van mening dat er een verschil moet worden gemaakt tussen senioren en jeugd. vroeger als spelend lid was de kantine
essentieel voor de vereniging en voor mij. na elke training en wedst rijd werd er een pilsje gedronken. Nu als ouder van een
jeugdspeler voel ik die noodzaak niet. dus voor mijn kind en voor mij hoeft de kantine niet open.

8/27/2021 8:27 PM

29

Kies voor alleen flessen bier om drempel van het niet kunnen tappen weg te halen, tevens zal er anders bij geen ervaren tappers
veel bier verloren zal gaan

8/27/2021 6:48 PM

30

Sommige ouders hebben een drukke baan, waarbij ook nog in het weekend gewerkt moet worden om het gezin draaiende te kunnen
houden. Verplichten van taken zou ik ronduit belachelijk vinden. Dat is voor mij een reden om te laten stoppen met voetballen en
dat kan m.i. NIET de bedoeling zijn. Hoe zit het met het verkrijgen van gelden/subsidies vanuit de overheid? Ze willen er jeugd toch
aan het bewegen krijgen?!

8/27/2021 6:18 PM

31

Denk dat het in het belang van de club en de kantine belangrijk is om een vaste kantinebeheerder te hebben met daar omheen

8/27/2021 4:40 PM
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32

.

8/27/2021 4:07 PM

33

vast schema bij begin seizoen rondom rijden, shirts wassen en kantinebeheer (bij verhindering zelf laten regelen voor vervang)

8/27/2021 4:06 PM

34

Iedere trainer weet wie wel en niet zijn steentje bijdraagt. Gaat ook over shirts wassen, rijden etc. ZOrg voor een gezellige sfeer in
de kantine met een juiste beheerder en verhoog niet meteen de prijzen of contributie maar zoek het in activiteiten die geld
opbrengen waardoor de kantine vaker en beter benut wordt.

8/27/2021 4:06 PM

35

Het is van belang om gezelligheid te creëren in de kantine.

8/27/2021 4:03 PM

36

Zorg er voor dat eerst de mensen worden ingezet die niks bijdragen aan de vereniging.

8/27/2021 3:59 PM

37

Zoek mensen desnoods buiten de club die het leuk vinden om bijnter verdienen. Denk aanjongeren die bevoordeeld ook al werken in
de horeca

8/27/2021 3:43 PM

38

Je kunt leden niet verplichten om vrijwillige taken uit te voeren. Je kunt leden wel triggeren door bv. korting te geven op contributie
od. om vrijwillege taken uit te voeren. Dan is het een keuze! Verplichtingen leiden misschien wel tot opzegging lidmaatschappen.

8/27/2021 3:42 PM

39

-

8/27/2021 3:41 PM

40

geen

8/27/2021 3:10 PM

41

Hoe moeilijk het ook is, maak van de kantine geen verplichting voor leden. dat gaat jullie uit eindelijk leden kosten.

8/27/2021 3:07 PM

Voorstel vervolgstappen
Inhoudelijk
- Gezonde produkten in assortiment
- Kantineproject alsnog uitvoeren

Wat worden de criteria?
Haalbaarheid (oplossing)
Solidariteit
Uitvoerbaarheid
(organisatielast)
Duurzaamheid
Kosten vs opbrengsten

Procesmatig

Voorstel
vervolstappen

• Benoemen commissie van 68 leden die een plan van
aanpak gaan uitwerken
• Samenstelling:
- max. 2 bestuursleden
- kantinebeheerder
- max. 5 overige leden
• Duidelijke voorzitter
• Snel aan de slag

Tijdlijn
Voorbereiding

Bespreking

• Nu tot 1 November
• Voorstel op basis van
input leden
• Oor te luister leggen
bij andere verenigingen

Besluitvorming

Invoering

• Extra ALV op 10 December
• Tevens presentatie kantineplan

• 1-20 November bespreken
met bestuur
• Voorstel richting ALV
• Toesturen uiterlijk 20-11

• Winterstop benutten
• Start 2e seizoenshelft

Korte termijn

• Bezetting kantine totdat er een
structurelere oplossing is bereikt
• Website:
https://svheythuysen.nl/nieuws/gezocht
-hulp-in-de-kantine/
• Contactpersoon: Jac Theunissen/Peter
Kanders (bellen mag!)
• Besluit kantine op dinsdag dicht

