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Introductie 
De CKC Ledenquête editie 2021 is gehouden in Q3 van 2021 onder alle leden (spelend, niet-
spelend) van CKC. Alle leden hebben via e-mail een uitnodiging ontvangen van de secretaris 
van CKC om de enquête digitaal in te vullen. Na 1 maand is aan iedereen die de enquête nog 
niet had ingevuld een herinnering gestuurd. Er is gebruik gemaakt van het “KNVB ASSIST 
ONDERZOEKSTOOL”, een standaard faciliteit van de KNVB (zie: https://www.knvb.nl/assist-
bestuurders/goed-besturen/onderzoekstool). Invullen van de enquête geschiedt volledig 
anoniem. Het bestuur van CKC is van plan deze enquête jaarlijks te laten terugkeren. 
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Conclusies 
Analyse 
Uit analyse van de resultaten komen de volgende zaken naar boven: 
 

1. Accommodatie  
1. Randvoorwaarden 

§ Goede scores, alles >50% positief 
§ Laagste score op kwaliteit van douches (46% neutraal en minder) 

2. Kantine 
§ Goede scores, bijna alles >50% positief 
§ Negatieve score op gezonde producten in assortiment (59% neutraal 

en minder) 
2. Wedstrijdzaken 

1. Wedstrijden 
§ Goede scores, alles >50% positief 
§ 12% is negatief is over tijdstip van thuiswedstrijden (let wel: 76% 

positief) 
§ 12% is negatief over indeling op juiste indeling (let wel: 67% positief) 

2. Verenigings-scheidsrechters 
§ 73% positief over verenigingsscheidsrechters 
§ 65% is van mening dat kwaliteit onderling erg verschillend is 

3. Verenigingsbeleid 
1. Bestuur - minder goede score! 

§ 48% is bekend met beleid van de club (52% niet) 
§ 48% vindt dat bestuur luistert naar wensen en ideeën van 

leden (52% niet) 
§ 43% vindt dat bestuur leden betrekt bij belangrijke beslissingen (57% 

niet) 
§ Meerderheid kent bestuurders, vindt ze goed bereikbaar en vindt het 

bestuur naar behoren functionerend 
2. Normen en Waarden 

§ Ruime meerderheid (>70%) tevreden over N&W beleid van de club 
3. Verenigingsgevoel en sfeer 

§ Goede scores, alles >50% positief 
§ 35% is minder tevreden over “leuke activiteiten” binnen de club 
§ 34% vindt CKC een minder hechte vereniging   

4. Communicatie - minder goede score! 
§ Meerderheid is ontevreden over alle facetten van communicatie! 
§ Positieve uitzondering: Meerderheid (69%) is positief over tijdige 

communicatie van wijzigingen in wedstrijdprogramma 
5. Contributie 

§ Ruime meerderheid (86%) vindt contributie niet hoog, niet laag (dus 
goed) 

4. Vrijwilligers – slechte score!! 
§ Meerderheid is ontevreden over alle facetten van vrijwilligersbeleid! 
§ Opvallend rel. grote percentages uitgesproken negatief 

5. Voetbaltechnisch 
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1. Trainingen 
§ Goede scores, alles >60% positief 
§ Iets lagere scores op oefenstof en afwisseling 

2. Selectiebeleid - aandacht! 
§ 67% tevreden met aandacht voor selectieteams 
§ 63% ontevreden met aandacht voor niet-selectieteams!! 
§ <50% tevreden over selectiebeleid! 

2. Werving en Behoud 
1. Aanbod voetbalvormen 

§ Goede scores, alles >75% positief 
2. Aanbod doelgroepen 

§ Goede scores, alles >65% positief 
3. Rapportcijfer 

§ Gemiddeld 7,4 
§ 87 deelnemers (slechts 18% van leden) 

4. Achtergrondvragen deelnemers 
§ 78% man 
§ Evenredige deelname alle leeftijdsgroepen 
§ 64% spelend lid 
§ 100% speelt veldvoetbal 
§ 70% in niet-selectieteam 
§ 57% is actief als vrijwilliger => meest betrokkenen hebben enquête 

ingevuld 
5. Prioriteitsmatrix 

§ Aandacht voor kwadrant “hoog belang”, “lage tevredenheid”: 
§ Vrijwilligers 
§ Communicatie 

6. Suggesties 
§ gezond aanbod in kantine 
§ meer/betere aandacht voor vrijwilligers (meerdere uitingen van 

onvrede) 
§  
§ meer aandacht voor vermeende ongelijkheid selectie / niet-selectie 
§ meer aandacht voor communicatie / social media 

 
Aanbevelingen 
Door de bank genomen lijken de leden van CKC, althans de 87 die hebben deelgenomen aan 
de enquête redelijk tevreden met de club. Dat komt ook tot uiting in een gemiddeld 
toegekend rapportcijfer van 7,4.  
 
Dat wil echter niet zeggen dat er geen ruimte voor verbetering is. Dat geldt met name voor 
onderstaande gebieden: 
 
Communicatie 
De leden zijn niet tevreden met communicatie. Daarbij wordt aangenomen dat dit zowel 
gaat over inhoud als vorm, frequentie, richting en medium. Het bestuur van CKC heeft 
inmiddels de volgende acties gedefinieerd: 
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1. Aanstellen van een Communicatie en PR Commissie, waarvan de voorzitter ook 
zitting heeft in het bestuur van CKC. 

2. Opstellen van een Communicatieplan, waarin o.a. verwoord gewenste beeldvorming 
van de club (imago), doelgroepen, communicatie boodschappen, frequentie en 
media. 

3. Samenwerking met Hogeschool Rotterdam, faculteit Communicatie en Marketing, 
o.a. middels aanstelling van stageaires. 

 
Vrijwilligers 
De leden van CKC zijn niet positief over de wijze waarop CKC omgaat met vrijwilligers. Te 
weinig aandacht, gebrek aan waardering. Dit thema heeft maximale aandacht van het 
bestuur van CKC, maar de ultieme oplossing is nog niet gevonden. Mede omdat hier sprake 
lijkt van een vicieuze cirkel: De club heeft gebrek aan vrijwilligers op een aantal cruciale 
functies (o.a. vacature voorzitter communicatie commissie), waardoor te weinig aandacht, 
etc.. Het Dagelijks Bestuur van CKC heeft zich in ieder geval voorgenomen zo veel mogelijk 
dialoog aan te gaan met de leden van CKC. Onder meer via de aanstelling van een 
Verenigings Coach.  
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Accommodatie 
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Wedstrijdzaken 
Wedstrijden 

 
 
Verenigings-scheidsrechters 

 
 



 10 

Verenigingsbeleid 
Bestuur 

 
 
Normen en Waarden 

 
 



 11 

Verenigingsgevoel en sfeer 

 
 
Communicatie 

 
 



 12 

Contributie 

 
 
  



 13 

Vrijwilligers 

 
 
  



 14 

Voetbaltechnisch 
Trainingen 

 
 
Selectiebeleid 

 
 



 15 

Werving en behoud 
Aanbod voetbalvormen 

 
 
Aanbod doelgroepen 

 
 
  



 16 

Rapportcijfers 
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Suggesties 
Heb je wellicht nog suggesties voor de vereniging ter verbetering van jouw tevredenheid? 
Of zou je willen reageren op de vragenlijst? Zo ja, dan kun je dit hieronder aangeven. 
Liefmans in de kantine en meer gezondere broodjes 
Enorm tevreden over deze vereniging. Omtrent de vragen over de selecties; deze zijn niet 
van toepassing op de Dames, aangezien er natuurlijk (nu nog, wie weet in de toekomst) 
maar 1 team is. Ik kijk er naar uit om nog vele jaren bij deze club te voetballen en CKC te 
zien ontwikkelen! 
Meer doen voor de vrijwilligers 
Door beter en actiever te communiceren wordt ook de betrokkenheid van de leden en 
hun ouders vergroot. Probeer ook concreet aan te geven aan welke hulp behoefte is, 
zodat leden daar vervolgens op kunnen reageren. Een algemene oproep om 
vrijwilligerswerk te doen levert waarschijnlijk minder animo op. 
Nog meer de jeugd betrekken en hen vertrouwen geven en motiveren tot het doen van 
taken binnen de club.Betere geluidsinstallatie en muziek aanbod in het systeem. 
Makkelijker Maken voor de jeugd om hun muziek wens te kunnen horen / laten draaien. 
1. Ieder team hoort met dezelfde ballen te kunnen trainen en spelen. Ik vind het vrij apart 
dat het 1e en 2e elftal van de club met betere ballen mogen spelen dan de overige teams 
op de club. We betalen evenveel contributie en daarvoor vind ik dat we dezelfde 
noodzakelijke spullen dienen te krijgen. 2. Hoe het 1e van CKC is blijven trainen tijdens 
corona en de lockdown is op zijn zachtst gezegd niet heel solidair geweest naar de overige 
leden. Waar de overige teams niet gingen trainen of in kleinere groepen, heeft het 1e dit 
niet of nauwelijks gedaan. Ik heb sowieso het idee dat het 1e af en toe boven de rest van 
de club staat. Toen het bijvoorbeeld vorig jaar zomer weer mogelijk was om te voetballen 
met corona, maar het wel noodzakelijk was om in de kantine en op het terras afstand te 
houden werd dit lang niet altijd gedaan door spelers van het 1e. Ik merkte toen dat deze 
spelers niet of nauwelijks werden aangesproken en overige leden van de club wel. 3. Ik 
zou als CKC meer proberen in te zetten op het binnenhalen van jonge jeugdspelertjes. Ga 
eens langs bij de basisscholen in Capelle en leg kort uit wat CKC is en dat het heel leuk is 
om te gaan voetballen. Dit is een manier om meer jonge leden binnen te halen en zo het 
ledenaantal te laten toenemen. 4. Bij ons elftal is het weleens voorgekomen dat er geen 
scheidsrechter beschikbaar was. Dat is vervelend, maar het is te begrijpen aangezien CKC 
te weinig scheidsrechters heeft voor de oudere leeftijdsgroepen. Echter, dit vernemen wij 
vaak wel pas op de wedstrijddag zelf en dat is aan de late kant. Het zou fijn zijn als deze 
communicatie eerder gebeurt. 
Vrijwilligers belonen Ipv leden straffen met een boete wanneer zij geen vrijwilligerswerk 
hebben gedaan. Daarnaast een betere indeling van de termijnen van het betalen van de 
contributie. Bedankt. 
Ik wil wel bij de vereniging onderhoud werkzaam heden willen doen als vrijwilliger 
Wat ik echt een ding vind van de club, en dat komt qua vragen helaas niet terug in dit 
onderzoek. De wedstrijdkledingâ�¦ dit is echt een punt waar naar gekeken moet worden. 
In de zomer is het gewoon veel te warm om in zwart spelen. Voorstel om evt. witte shirt 
aan te schaffen. Daarnaast onze zwarte shirt, na een paar x dragen krijg je de nare geuren 
er niet meer uit. Het ademt voor geen meter! Voor de prijs die je nu betaald qua kleding, 
vind ik dat niet mijn geld waard! 
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Misschien wellicht meer op social media dingen plaatsen zoals wedstrijden van elftallen 
dat je zou kunnen komen kijken en actie fotoâ��s van de spelers. 
Afgelopen seizoen zat ik bij de jo15-2 en daar hadden we ballen van verschillende maten 
en gewichten. Soms waren ze ook niet goed opgepompt en daardoor konden we soms 
moeilijk trainen.Verder was alles helemaal goed!! 
Ik vind het heel goed dat de  keuze is gemaakt om gewoon elk team goede ballen te 
geven, waarbij het niet uitmaakt of het selectie is of niet. 
Waardering van vrijwilligers zou veel beter kunnen.Er worden veel te weinig toernooien 
e.d. georganiseerd.Hygiene kan nog veel stappen maken 
Meer aandacht naar de vrijwilligers en meer proberen om vrijwilligers te werven. Ook zou 
er meer aandacht kunnen uitgaan naar het vrouwenvoetbal. Het wordt nu gezien als iets 
extra\'s terwijl wij er net zoveel recht op hebben als de mannen. 
De vereniging veranderd de laatste jaren aanzienlijk,dit komt volgens mij doordat steeds 
meer leden geen echte band meer hebben met de club.De prioriteiten liggen ergens 
anders,geen tijd,camping,winkelen,waarbij vooral ouders van kinderen de club als een 
mooie opvang zien om zelf andere dingen te gaan doen. 
Speeltijd van mijn elftal met thuiswedstrijden is om 16:45 uur. Mag wel wat afwisseling in 
komen. 
Meer structuur en meer actieve organisatie in bemensing van vrijwilligerstaken. Te veel 
wordt nu gedaan door te weinig mensen. 
Veel vragen over teams, trainingen en begeleiding zijn voor aanvang seizoen lastig te 
beantwoorden. Voorgaande seizoenen was het vaak lastig voor de lagere teams om goede 
trainers en leiders te vindenIngevuld namens Indy & Jayden Brinkman 
Een opmerking ik vind namelijk dat de vrijwilligers bijdrage er met twee maten wordt 
gemeten 
Indien je 53 jaar vrijwilligerswerk heb gedaan o.a. 15 jaar leider 3e elftal, oprichter en 
coach zaalvoetbal,12 jaar algeheel secretaris, 24 jaar werkploeg (4 ochtende per week)en 
je kan  dan wegens prive omstandigheden even niet op de club zijn waardoor de voorzitter 
het nodig vond om na 3 weken afwezigheid mijn sleutels op te komen eisen dan voel je je 
tot aan het bod toe vernederd 
(kwam zomaar in mijn gedachten op) Er zijn verschillende vrijwilligers/leden. a) 
vrijwilligers/leden die \"werken\" voor CKC. b) Vrijwilligers/leden die geld uitgeven bij 
CKC. c) vrijwilligers die beide doen bij CKC. I.v.m. de vrijwilligersbijdrage. Het ledenaantal 
loopt al een paar jaar achteruit. Maak een prioriteit punt van. Bv een tijdelijke commissie 
verbind daar een tijdsfactor aan bv 12 mnd. deze tijdelijke cie. komt terug naar het 
bestuur met voorstellen en kostenberaming. Er zijn vrijwilligers/leden die er op tegen zijn 
om zich altijd te verbinden met vrijwilligerswerk maar wel tijdelijk willen helpen. 
-HygiÃ«ne achter de bar kan beter-Communicatie over genomen beslissingen doorgeven 
aan degenen die het aangaan. En dan niet aannemen dat iedereen het er gelijk mee eens 
is-openingstijden op trainingsavonden redelijk gelijk houden. Ook in weekenden moeten 
er spelers/vrijwilligers werken-ik voel geen betrokkenheid meer bij de vereniging. Ik hoor 
en zie niemand sinds de coronamaatregels gelden. Het gevoel van \"1 grote familie\" heb 
ik niet 
De werkwijze rond het presenteren van de nieuwe indelingen is achterhaald en 
pedagogisch onverantwoord. Herindelingen horen erbij, de manier waarop dit gaat is 
echter onnodig kwetsend. Ontneem jonge spelers niet het plezier in voetbal en ga hier 
bewust mee om. 
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Betere communicatie naar de ouders! Meer kijken naar hoe de kinderen voetballen en of 
zij op de juiste plek / positie / team zijn ingedeeld. 
Minder vriendjes politiek!Goed kijken hoe een elftal wordt samengesteld.Meer straffen 
van spelers die niet fair zijn.Er wordt teveel een oogje dichtgeknepen! Stel je voor want 
dat is de zoon van die of die!Heb oog voor degene die komen voor een goede training, en 
niet voor degene die de boel verpesten, lui gedrag, structureel te laat komen...Kijk wie er 
bij elkaar passen en elkaar uitdaagt, voor betere prestaties. 
In de kantine zorgen voor meer gezonder eten (nu alleen tosti + broodje gezond)Voor de 
vrouwen Liefmans in de kantine; zeer gewild en beter voor de omzetKantine prijzen 
mogen wat naar beneden, blijft maar stijgen en als je de prijs normaal houdt wordt er 
meer verkocht.De lagere recreatieve teams krijgen helemaal geen aandacht, betrek ze bij 
de selectie teams en/ of zorg voor een goede basis zodat voetbal voor iedereen leuk blijft 
Voor mij is de website al jaren een doorn in het oog. Ook ben ik dit jaar als trainer in het 
Corona jaar tegen een aantal punten aangelopen:- te laat toestemming voor meetrainen 
spelers met team komend jaar- Slecht functionerende keeperstrainer - Schakel tussen 
technische commissie en trainers (de Ger Mulder rol van vroeger) 
De accommodatie heeft een opknapbeurt nodig. 

 
 

Zijn er nog onderwerpen of vragen die je hebt gemist in de vragenlijst, wanneer we het 
hebben over jouw tevredenheid als lid? Zo ja, dan kun je dit hieronder aangeven. 
In hoeverre CKC andere sport faciliteiten dient aan te bieden 
Het onderscheid tussen het eerste elftal en de rest. Ik kan me voorstellen dat sommige 
leden vinden dat (te) veel moet wijken voor het eerste elftal. 
aangegeven bij de vorige opmerkingen 
Vragen over de kleding van de clubâ�¦ 
Ik mis vragen over bereidheid van leden om vrijwilligerstaken uit te voeren. Ik mis vragen 
over niet-voetbal activiteiten die wel mede bepalend zijn voor sfeer en saamhorigheid. 
Indeling in leuke competitie op goede niveau blijft ieder jaar spannend 
meer respect voor mensen die al van af hun jeugd zijn verbonden met wat eens een 
dorpsclub was en die dan niet op hogere leeftijd aan de kant worden gezet 
Het Bestuur DB&A van CKC heeft bestuurlijk een positieve slag gemaakt en ondanks de 
moeilijke tijd (Corona) hard gewerkt en goede resultaten gerealiseerd. Ik hoop dat de 
communicatie commissie binnenkort wordt gerealiseerd en goed gaat werken in 
samenwerking met de andere commissies, dat zou voor de v.v. CKC en het bestuur een 
groot pluspunt zijn en ook een positieve uitstraling uiteindelijk hebben naar de 
leden/vrijwilligers intern en de eventuele toekomstige leden uit de regio. 
Verantwoordelijkheid voor alle leden om te zorgen voor een schoon en veilig complex. 
Eenheid in team en belang ervan 
Ik denk dat het Corona jaar invloed heeft gehad op de tevredenheid van veel leden. Ik mis 
de vraag wat CKC het afgelopen jaar met betrekking tot Corona anders had kunnen doen. 

 
 


