
Beste leden van S.O.S., 

Hier een overzicht van de resultaten van de enquete die Elias heeft uitgevoerd. Namens het bestuur 
van S.O.S. en Elias nogmaals bedankt voor het invullen. 
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Betrokkenheid 

 

Staafdiagrammen van links naar rechts: 

- Ik mag meedenken in de besluiten van de vereniging. 

- Ik voel me gehoord binnen de vereniging. 

- Ik vind de activiteiten die S.O.S. organiseert origineel. 

- Ik vind de activiteiten die S.O.S. organiseert passen bij wat ik graag wil. 

- Ik vind de activiteiten die S.O.S. organiseert leuk. 

 

Welke activiteit (naast je sport) van S.O.S. vind je echt leuk om aan mee te doen? 

Veel voorkomende antwoorden: 

- S.O.S. event 

- S.O.S. nacht 

- Uitvoering 

 

Welke activiteit (naast je sport) van S.O.S. spreekt jou niet zo aan? 

Op deze vraag zijn de antwoorden erg variërend, en geven de meeste aan geen minder leuke 
activiteit te weten. 
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Communicatie& informatie  

 

Staafdiagrammen van links naar rechts: 

- Ik ben tevreden over hoe ik op de hoogte wordt gehouden van nieuws binnen de vereniging. 

- Ik ben tevreden over hoe ik op de hoogte wordt gehouden over belangrijke informatie over de 
les(tijden). 

- Ik vind de vereniging goed bereikbaar (communicatief). 

- Ik vind de leiding goed bereikbaar. 

- Ik zie veel social media posts van S.O.S. 

- Ik zie vaak leuke en interessante berichten terug op de sociale media van S.O.S. 

 

Wat voor berichten zou jij nog graag op de sociale media zien van S.O.S.? 

Veel voorkomende antwoorden zijn: 

- (actie)foto’s en video’s. 

- Niet alleen berichten van de wedstrijdgroepen. 
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Accommodatie 

 

Staafdiagrammen van links naar rechts: 

- Ik vind de locaties van S.O.S. goed bereikbaar. 

- Ik vind de kleedkamers ruim genoeg. 

- Ik vind de kleedkamers goed opgeruimd. 

- Ik vind de kleedkamers hygiënisch. 

- Ik vind de zalen/velden geschikt voor de sport die ik beoefen. 

- Ik vind de materialen zowel geschikt als veilig. 

 

Sfeer 

 

Staafdiagrammen van links naar rechts: 

- Ik vind dat er een prettige sfeer heerst tijdens de lessen/wedstrijden. 

- Ik vind dat S.O.S. een gezellige uitstraling heeft. 

- Ik voel me op mijn gemak in de vereniging. 

- Ik voel me veilig binnen de vereniging. 

- Ik vind dat er na een wedstrijd en/of training ruimte is voor ontmoeting met teamgenoten. 
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Aanbod 

 

Staafdiagrammen van links naar rechts: 

- Ik vind dat de lessen/wedstrijden goed aansluiten bij mijn niveau. 

- Ik vind dat de lessen/wedstrijden goed aansluiten bij wat ik wil en van te voren had verwacht. 

- Ik ben tevreden over de begeleiding. 

- Ik voel me veilig tijdens de lessen/wedstrijden. 

- Ik heb een goede band met mijn train(st)er. 

 

Hoe denk jij dat S.O.S. er voor kan zorgen dat nieuwe leden bij de vereniging komen? 

Veel voorkomende antwoorden zijn: 

- Mond-op-mond reclame. 

- Reclame maken op scholen. 

- Sociale media. 

 

 


