
 

 

 

 

PROF OF NIET, 

WE DELEN 

DEZELFDE PASSIE! 

 

Ledentevredenheidsonderzoek 
Voorbeeld 

 

  



 

   Ledentevredenheidsonderzoek 2 

Online bestaan veel tools om makkelijk en snel enquêtes te kunnen versturen. Hierbij worden ook 

automatisch de resultaten helder en duidelijk weergegeven. Voorbeelden van online tools voor 

het invullen van een enquête zijn bijvoorbeeld Google Docs, Thesistools of Surveymonkey.  

 

Let op: Deze ledenenquête is een uitgebreide voorbeeldenquête. Je kunt zelf naar eigen inzicht 

items toevoegen, verwijderen of wijzigen. 

  

https://docs.google.com/
http://www.thesistools.com/
https://www.surveymonkey.com/
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Enquête ledentevredenheid 

 
Deze enquête wordt eenmaal per jaar verspreid door het bestuur van [vereniging] onder alle 

leden. We zijn benieuwd naar je mening over de gang van zaken bij [vereniging] en willen deze 

enquête gebruiken om te weten te komen welke dingen we komend jaar kunnen verbeteren of 

aanpassen. De enquête is anoniem en we zijn benieuwd naar je eerlijke mening, dus voel je vrij 

om te zeggen wat je wilt. 

 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer [aantal minuten]. Aan het einde van de enquête heb 

je ruimte om, als je dat wilt, je antwoorden nog extra toe te lichten. Heb je naar aanleiding van 

deze enquête vragen op opmerkingen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via 

[contactpersoon]. 

Bedankt voor je medewerking! 

 

Algemeen 

1. Ik ben een: 

□ Man 

□ Vrouw 

 
 
2. Leeftijd; 

□ <10 

□ 10-20 

□ 21-30 

□ 31-40 

□ 41-50 

□ >50 

 

Lidmaatschap 

3. Ik ben een.. 

□ Algemeen lid 

□ Wedstrijdlid 

□ Kaderlid 

 
4. Hoe lang ben je al lid? 

□ Minder dan een jaar 

□ Tussen één en drie jaar 

□ Tussen drie en zes jaar 

□ Meer dan zes jaar, namelijk.. 
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5. Waarom ben je gaan [discipline]? 

□ Ik kende al mensen die deze sport beoefenden 

□ Ik wilde graag deze sport beoefenen 

□ Een ledenwerfactie sprak me aan 

 
6. Waarom ben je lid geworden van [vereniging]? 

□ Deze vereniging was het dichtst bij mijn in de buurt 

□ Ik kende al mensen bij deze vereniging 

□ Ik had goede verhalen gehoord over deze vereniging 

□ Anders, namelijk.. 

 
 

Contributie 

7. Wat vind je van de hoogte van de contributie in verhouding tot wat de vereniging je aanbiedt? 

□ Precies goed 

□ Te hoog  

□ Te laag 

 
Indien te hoog of te laag; geef aan wat je een betere contributiehoogte zou vinden; €.., want... 
 
 

Accommodatie 

8. Geef op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden) aan in hoeverre je tevreden 
bent over de volgende zaken:  
Kleedkamers     ... 
Douches     ...  
Clubhuis     ...  
Parcours     ... 
Parkeerplaatsen    ... 
Toiletten     ...  
Materiaal     ... 
 
 
9. In hoeverre ben je tevreden over de netheid van de volgende zaken? Geef dit aan op een 
schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden): 
Kleedkamers     ... 
Douches     ...  
Clubhuis     ... 
Parcours     ... 
Parkeerplaatsen    ... 
Toiletten     ...  
Materiaal     ... 
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Kantine 

10. Hoe vaak bezoek je de kantine? 

□ Meer dan drie keer per week 

□ Een tot drie keer per week 

□ Minder dan een keer per week 

 
 
11. In hoeverre ben je tevreden over; 

□ Het aanbod van eten en drinken in de kantine? 

□ De sfeer in de kantine? 

□ Het muziekaanbod in de kantine? 

 
 

Algemene Ledenvergadering 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die twee keer per jaar gehouden wordt, wordt het 
gevoerde en te voeren beleid besproken. Alle leden van de vereniging zijn hiervoor uitgenodigd 
en hebben stemrecht op de ALV.  
 
12. Bezoek je de ALV? 

□ Ja, altijd 

□ Ja, af en toe 

□ Nee, nooit. 

 
Indien je hebt aangegeven de ALV nooit te bezoeken, geef hier dan aan waarom niet; 
... 
 
Indien je wel de ALV regelmatig bezoekt, geef dan aan in hoeverre je tevreden bent over de 
volgende zaken; 
[Schaal: tevreden – enigszins tevreden – neutraal – enigszins ontevreden – ontevreden] 
Tijdige aankondiging 
Informatieverstrekking 
Bestuursverantwoording 
Commissieverantwoording 
Presentatievorm 
Inspraakmogelijkheden 
 
Indien je nog verbeterpunten hebt aangaande de ALV, kun je ze hieronder vermelden; 
... 
 
 

Bestuur en commissies 

13. Ken je alle bestuursleden? 

□ Ja  

□ Nee 

 
14. Ben je bekend met de taken van het bestuur? 

□ Ja  

□ Nee 
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15. Geef aan hoe tevreden je bent over het bestuur aangaande: 
[Schaal: tevreden – enigszins tevreden – neutraal – enigszins ontevreden – ontevreden] 
Informatievoorziening/ communicatie 
Taakverdeling 
Optreden 
Daadkrachtigheid 
Contact met leden 
Algeheel functioneren 
 
Heb je nog een toelichting of een opmerking, dan kun je deze hieronder plaatsen; 
... 
 
16. Ben je bekend met alle commissies binnen de vereniging? 

□ Ja 
□ Nee 

 
17. Ben je bekend met de taken van alle commissies? 

□ Ja 

□ Nee 
 
18. Geef aan hoe tevreden je bent over [commissie] aangaande: 

[Schaal: tevreden – enigszins tevreden – neutraal – enigszins ontevreden – ontevreden] 
Informatievoorziening/ communicatie 
Taakverdeling 
Optreden 
Daadkrachtigheid 
Contact met leden 
Algeheel functioneren 
Herhaal deze vraag indien gewenst voor elke commissie 
 
Heb je nog een toelichting of een opmerking, dan kun je deze hieronder plaatsen; 
... 
 
 

Communicatie; Clubblad/nieuwsbrief 

19. Door welke middelen lees je de meeste informatie of nieuws over de club? 

□ Via de mail 

□ Door gesprekken op de club 

□ Door het volgen van de club op sociale netwerken (Twitter, Facebook e.d.) 

□ Door het lezen van het clubblad 

□ Door de website van de club 

 
20. Op welke manier zou je het liefst op de hoogte worden gebracht van het nieuws en informatie 
over de club? 

□ Per mail 

□ Door sociale media 

□ Door gesprekken op de club  

□ Door het lezen van het clubblad 

□ Door de website van de club 
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21. In hoeverre ben je tevreden over de communicatie vanuit het bestuur? 
Tevreden – enigszins tevreden – neutraal – enigszins ontevreden - ontevreden 
 

Sfeer 

22. Geef aan in hoeverre je het eens dan wel oneens bent met de volgende stellingen 
[Schaal: zeer oneens – oneens – neutraal – eens – zeer eens] 
Ik voel me op mijn gemak bij de club 
Iedereen is welkom bij de club 
Iedereen is aan elkaar gelijk bij de club 
De sportiviteit binnen de club is goed 
De normen en waarden van de club worden duidelijk uitgedragen 
 

Trainingen 

23. Geef aan in hoeverre je tevreden bent over de verschillende aspecten van de trainingen; 
[Schaal: tevreden – enigszins tevreden – neutraal – enigszins ontevreden – ontevreden] 
Starttijd  
Frequentie 
Inhoud 
Afwisseling 
Expertise trainers 
Duur trainingen 
Betrokkenheid trainers 
 
Heb je nog opmerkingen over de trainingen? Laat het dan hieronder weten. 
 
 

Vrijwilligerswerk 

24. Verricht je vrijwilligerswerk of heb je dat gedaan? 

□ Ja  

□ Nee 

 
25. Geef aan wat je mening is over de volgende stellingen; 
[Schaal: zeer oneens – oneens – neutraal – eens – zeer eens] 
Vrijwilligerswerk wordt voldoende gewaardeerd 
Iedereen binnen de vereniging moet verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen 
Leden die geen vrijwilligerswerk kunnen of willen verrichten, moeten meer contributie betalen 
 
 

Activiteiten/wedstrijden  

26. Aan welke van onderstaande, door de club georganiseerde activiteiten heb je deelgenomen? 

□ Trainingskamp 

□ Clubkampioenschappen 

□ Seizoensafsluiting  

□ etc. 

 
Geef aan hoe je de door jou bezochte activiteiten waardeerde. Geef dit aan op een schaal van 1 
(zeer slecht) tot 10 (zeer goed); 
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Trainingskamp    ...  
Clubkampioenschappen   ...  
Seizoensafsluiting    ... 
 
 
27. Wat vind je van de frequentie van deze activiteiten? 

□ Er is te vaak een activiteit 

□ Het is precies goed 

□ Er is niet vaak genoeg een activiteit 

 
Heb je verbeterpunten of nieuwe ideeën? Geef het dan hieronder aan.  
 
 

Kleding  

28. Geef aan hoe de clubkleding door jou gewaardeerd wordt. 
[Schaal: zeer oneens – oneens – neutraal – eens – zeer eens] 
 
De clubkleding; 
Heeft een goede prijs/kwaliteitverhouding 
Heeft een goede pasvorm 
Was makkelijk te bestellen 
Werd snel geleverd 
Draagt bij aan de uitstraling van de club 
 
 

Totaaloordeel 

27. Tot slot willen we je vragen om de vereniging in zijn geheel te beoordelen met een cijfer 
tussen 1 (zeer slecht) en 10 (uitstekend). 
 
Toelichting op dit cijfer: 
 
 
 
 


