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Resultaten ledenonderzoek TV Buren – alle antwoorden 

 

Resultaten ledenonderzoek TV Buren 2022  
 

Algemeen  

Het onderzoek is uitgezet onder 248 leden. 27% van de leden (66  personen) heeft het onderzoek 

ingevuld. 

 

Vraag 1. Hoe vaak ben je de afgelopen 12 maanden op de vereniging geweest? 

44%  Meerdere keren per week 

38%  Eens per week 

18% Eens per maand of minder 

 

Vraag 2. Kun je van onderstaande activiteiten aangeven of je hier doorgaans aan deelneemt? 

42% Doet mee aan de competitie 

18% Heeft les 

35% Doet mee aan toernooien 

 

Vraag 3. Hoe tevreden ben je over het algemeen over de vereniging? 

8% Geeft een 6 

24% Geeft een 7 

50% Geeft een 8 

15% Geeft een 9 

3% Geeft een 10 

 

7,8 Gemiddeld rapportcijfer TV Buren 

7,9 Gemiddeld rapportcijfer Nederland 

 

Vraag 4. Kan je je antwoord kort toelichten? 

o Ben aspirant lid; faciliteiten zijn prachtig; les is goed geregeld. 

o Ben tevreden. Vind het alleen jammer dat er weinig leden zijn die vrijwilligerswerk voor TV Buren 

willen/kunnen doen. De vrijwilligers die er zijn, zijn allemaal van de oude garde. Er moet 

verjonging komen. 

o Ben vanaf het begin lid van de TV Buren en vele me daardoor erg betrokken bij wel en wee van 

onze mooie club. De toekomst van TVB moet hoe dan ook geborgd worden. Deze enquête is een 

(goede) 1e stap.  

o De vrijheid die leden om het clubhuis als persoonlijke feestlocatie te gebruiken en het gedrag 

hierbij is niet passend. 

o De faciliteiten zijn erg goed. De sfeer onderling is meestal goed en er worden veel activiteiten 

georganiseerd. 

o Een fijne vereniging met een prachtige ligging.  

o Een leuk klein groepje om lekker mee te tennissen. Altijd plek, fantastisch park. 

o Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd waaraan je kunt deelnemen. 

o Er zijn veel groepen met mensen die altijd met dezelfde tennissen. Je komt er slecht tussen. 

o Tussen de banen is het rommelig. Liggen veel spullen die denk ik ook ergens anders kunnen 

staan.  

o Er wordt weinig georganiseerd. 

o Altijd dezelfde mensen die initiatief nemen, waardoor anderen weer wegblijven. 
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o Fijne club, prachtige kantine. 

o Fijne open vereniging waar je je welkom voelt. 

o Fijne plek om te tennissen. 

o De organisatie van de lessen loopt niet zo soepel. Als de lessen zijn geregeld lopen ze goed. 

o Gezellig en met betrokken leden. 

o Gezellig. Aardige mensen. Niveauverschillen maken niet dat je wordt uitgesloten. 

o Fijne banen. 

o Goed geregeld. Fijne sfeer.  

o Goede lessen.  

o Leuke activiteiten worden georganiseerd. 

o Goed verzorgde banen en accommodatie door kleine groep uitgevoerd. 

o Speel er reeds 35 jaar maar kan er mijn contacten niet meer vinden door tijdgebrek en andere 

keuzes. 

o Heerlijk park met 4 mooie banen waar meestal plek is om te spelen.  

o Het is een gezellige vereniging met een aantal trouwe vrijwilligers. Iedereen is altijd aardig en 

behulpzaam. 

o Het is gezellig, een goede sfeer. Je kunt overdag altijd spelen.  

o Alleen de koffie is waardeloos. 

o Het is niet direct levendig. Er zijn vele groepjes. Vaak gesloten, soms open voor anderen maar je 

moet het maar net weten.  

o Het tennispark is mooi en leuk om te tennissen. 

o Qua bar, lessen en activiteiten zijn er nog onbenutte kansen. 

o Ik denk dat er veel winst te behalen is op het onderdeel gastvrijheid. 

o Leuke vereniging met leuke mensen. Mensen met inzet om er wat leuks van te maken. 

o Mooi clubgebouw; vereniging heeft het prima voor elkaar.  

o Mooi park, mooi clubhuis, leuke activiteiten en tennis is een leuk spelletje in de buitenlucht. 

o Mooie accommodatie, aardige mensen, mooie plek om te tennissen. 

o Mooie accommodatie, banen goed onderhouden.  

o Laagdrempelig om mee te doen met bijvoorbeeld de wintercompetitie. 

o Mooie banen, leuk clubhuis.  

o Mooie locatie. 

o Prachtig gelegen club, mooi clubhuis en vriendelijke mensen.  

o Er mogen wat betreft wel wat meer (tennis)gerelateerde activiteiten georganiseerd worden. 

o De training hangt er wat bij. 

o Prachtig gelegen, goed onderhoud, plezierige mensen, goed bestuur. 

o Prachtige locatie, goed onderhouden banen, gezellig clubhuis, gezellige tennismaatjes. 

o Prachtige plek, fijne banen. Competitie val ik regelmatig in. Toernooien sluiten niet aan ivm 

beschikbaarheid werk.  

o Prima club met mooie accommodatie en vrijwilligers. Jammer dat het ledenaantal nog steeds 

terug loopt. 

o Mis het bokbier op de tap. 

o Prima verhouding ledental banen. Zelden wachttijd. 

o Te weinig tennis, te veel gezelligheid. 

o Vereniging met een prettige sfeer en veel vrijwilligers. 

o Voor mij is als niet spelende ouder van een jong jeugdlid nog niet helemaal duidelijk hoe alles 

werkt. Je krijgt een brief en een pas en dan? Kunnen de kinderen ook vrij spelen en wanneer en 

hoe regelen ze dat? 
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o Vrij passieve vereniging met relatief weinig activiteiten.  

o Veel clubjesvorming, weinig trainingen voor competitieteams. Lastig om in te stromen voor 

nieuwe leden. 

o Ze doen geen moeite om mij competitie te laten spelen. De groepjes zijn ons kent ons en er mag 

niemand anders aan me doen. Je mag natuurlijk zelf een groepje maken maar dat is me nooit 

gelukt.  

 

Vraag 5. In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken op het gebied van 

activiteiten en sfeer?  

o Plezier: 91%  heeft plezier op de vereniging (gemiddelde in Nederland is 92%) 

o Sfeer: 79%  vindt de sfeer op de vereniging goed (Ndl: 87%) 

o Tennismaatjes: 76%  heeft voldoende maatjes/teamgenoten om mee te spelen (Ndl: 81%) 

o Competities:  67% vindt dat er voldoende competities zijn waaraan kan worden deelgenomen 

(Ndl: 70%) 

o Activiteiten: 58% vindt dat er voldoende activiteiten georganiseerd worden (Ndl: 72%) 

o Recreatieve toernooien: 58% vindt dat er voldoende recreatieve (club)toernooien georganiseerd 

worden (Ndl. 68%) 

 

Vraag 6. Heb je suggesties voor verbeteringen op het gebied van activiteiten en sfeer?  

o Als er toernooien georganiseerd worden kan ik niet spelen. Dus graag niet al te veel toernooien 

en activiteiten. 

o Bar meer open. 

o Betere koffie zodat na het spelen meer mensen koffie blijven drinken. 

o Betrek ACTIEF nieuwe leden: niet een mailtje je kunt je opgeven voor de competitie of wat dan 

ook. Dat doe je niet als je nieuw bent en nog van niets weet (uitzonderingen daargelaten).  

o Verder zaken als racketavond of 1,5m achtig toernooi. Laagdrempelig en leuk.  

o Minder interessant zijn de gewone toernooien. Die nemen te veel ruimte in beslag voor een 

relatief kleine groep mensen. Lijkt meer voor de bühne te zijn… 

o De bar mag weg want hij is altijd dicht tijdens mijn speeltijd.  

o Meer tennisactiviteiten zoals mixavonden, tossavonden. Vooral om de bestaande groepen te 

doorbreken. Er zijn erg veel vaste groepen waardoor het voor een nieuwkomer lastig is er in te 

komen. 

o Nu zijn veel activiteiten gekoppeld aan ‘drankavonden’. Dat spreekt mij minder aan. 

o Er wordt veel georganiseerd en het is aan ieder lid om hier aan deel te nemen. Maar dan niet 

zeuren dat er ‘nooit’ wat te doen is.  

o Ben tevreden hoor! 

o Spelletjes en kaartavonden vond ik altijd leuk. 

o Er zijn veel groepen. Als je met suggesties komt ie er eigenlijk altijd een ‘maar’. Dat is jammer. 

o Ga zo door. 

o Graag meer eendaagse gezelligheidheidstoernooitjes of racketavonden. 

o Is goed zoals het is. Maar elke poging voor verbetering van wie dan ook is goed en wie weet…. 

o Kan niet zo gauw bedenken. 

o Kijk naar activiteiten zoals de voetbal (wedstrijden van het Nederlands elftal (red.)) waardoor je 

toch mensen naar de kantine trekt. Zo zijn er nog veel meer leuke activiteiten (zoals een bingo) 

te bedenken dat niet alleen voor leden en tennissers leuk kan zijn. 

o Laat elk initiatief tot bloei komen. Flexibiliteit in deelname en spelniveaus, open inschrijvingen, 

deelname ter plekke op de betreffende dag en/of avond. Wie er is doet lekker mee. 
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o Ladderwedstrijden. 

o Lessen voor kinderen worden nogal streng ingericht op prestatie. Meedoen aan toernooitjes 

wordt verwacht. Dit is niet in ieder gezin te combineren met andere sporten.  

o Er is te weinig aandacht voor vriendjes en het sociale aspect van tennis. Kind al verschillende 

keren huilend van les thuis gehad. 

o Meer informele activiteiten organiseren, zoals stratentoernooi. 

o Meer mogelijkheden voor minder goede spelers. 

o Meer verschillende leden enthousiast maken om iets te organiseren.  

o Bardienst anders inrichten. 

o Ook in het clubgebouw kunnen als er geen bardienst is. 

o Minder clubvorming in kleinere clubjes, dat maakt het makkelijker voor starters om aansluiting te 

vinden.  

o Regelmatig activiteiten organiseren waar je op een laagdrempelige manier anderen kunt leren 

kennen (waar de onderlinge clubjes even losgetrokken worden door de spelvorm). 

o Op een vaste avond tossen. Degene die komen worden op dat moment ingedeeld. Op de avond 

dat er tossen is een tosscaptain aanwijzen. 

o Meer activiteiten zoals de clubkampioenschappen dat is enkele jaren niet meer georganiseerd. 

o Nieuwe leden goed opvangen. Een ervaren tennisser als buddy.  

o Het voorstel om een laddercompetitie op te starten is een goed initiatief. 

o Openingstijden van de kantine uitbreiden. Het is vaak op winteravonden drukker dan zomers. 

o Opvang en begeleiding van nieuwe (noodzakelijke) leden kan beter. Is een intensieve klus die 

georganiseerd en bewaakt dient te worden. 

o Simpel: er moet meer getennist worden.  

o Tent of overkapping bij kantine zodat je droog kan zitten. 

o Uitwisseling met andere verenigingen.  

o Toevoegen kleine activiteiten voor senioren zoals tossavonden. 

o Voor kinderen zijn maatjes heel dun gezaaid. Daarom meer jeugdactiviteiten.  

 

Vraag 7. In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken over de cultuur van de 

vereniging?  

o Thuisvoelen:  

82% voelt zich thuis op de vereniging (Nederland: 88%) 

o Voldoende aansluiting:  

74% heeft voldoende aansluiting met andere leden van de vereniging (Ndl: 75%) 

o Welkom voelen:  

64% vindt dat de vereniging ervoor zorgt dat leden zich welkom voelen (Ndl: 73%) 

o Goed luisteren:  

53% vindt dat de vereniging luistert naar de mening en ideeën van de leden (Ndl: 47%) 

o Vernieuwing: 

39% vindt dat de vereniging met de tijd meegaat / vernieuwend is (Ndl: 56%) 
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Vraag 8. Heb je suggesties voor verbetering op het gebied van de cultuur van de vereniging? 

o Blijven doorgaan. 

o Clubhuis voor meer doeleinden gebruiken. 

o Als vereniging meer doen met suggesties die worden aangedragen. Dus doorbreken cultuur van 

‘hoe het altijd gaat is het goed’. 

o De vereniging luistert maar op het gebied van doorzetten van vernieuwende plannen blijft het 

liggen. Het doorpakken ontbreekt daar soms.  

o Misschien is het goed om te inventariseren wat niet-leden en vertrekkende leden en de huidige 

generatie wil. Ik verwacht dat ze minder op zoek zijn naar sociale clubvorming maar ‘gewoon’ 

naar een plek om te sporten.  

o Een buddy aan nieuwe leden koppelen. Meer organiseren voor nieuwe leden. 

o Gericht ideeën, suggesties en klachten ophalen bij leden. Krijg je beeld waar het knelt en kun je 

gericht actie ondernemen. 

o De invloed van de oude garde zou minder moeten zijn/worden. 

o Inherent aan een tennisclub is groepjesvorming. Dit fenomeen kan aangevuld/doorbroken 

worden door het organiseren van meer clubevents. Goed voor de sociale cohesie, gezelligheid, 

levendigheid, etc. Het werven van de nodige vrijwilligers hiervoor is van groot belang.  

o Door de jaren heen is de eerdere tweespalt tussen voetbal- en tenniscultuur verdwenen. 

o Koppel veel meer oude en getrouwe leden aan nieuwe en nog startende leden. Buddies en intro, 

onboarding welkom.  

o Veel meer gemengde trainingen, veel flexibiliteit in samen tennissen. Speeddaten op 

tennisniveau en elkaar leren kennen. 

o Meer mogelijkheden elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld koffieochtenden voor de ouderen.  

o Meer vrijwilligers. 

o Minder kliekvorming. 

o Misschien toch een padelbaan. 

o Moet veel gastvrijer zijn voor nieuwkomers en leden van andere verenigingen. 

o Nieuwe leden moeten (beter) wegwijs gemaakt en begeleid worden. Bestaande leden 

aanmoedigen om nieuwe leden op te nemen in de bestaande groepjes. Zoeken naar effectieve 

communicatiekanalen. 

o Mijn kind had meer schik tijdens de lessen van Ralph. Er is nu veel meer aandacht voor 

presentaties. Maar niet iedereen heeft behoefte aan topsport en 2x per week trainen. Recreatief 

tennisles is ook prima. 

o Vereniging draait op leden die 20 jaar geleden de vereniging ook al draaiende hielden. Deze oude 

generatie kent elkaar van haver tot gort en heeft zijn eigen mores. Hierdoor is het lastig voor 

nieuwe leden om binnen te komen en om vernieuwende ideeën te realiseren.  

o Voor mij persoonlijk mogen er wel padelbanen komen. 

 

Vraag 9. In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken over de organisatie van 

de vereniging?  

o Loket:  

70% weet waar hij/zij terecht kan met vragen en opmerkingen (Ndl: 68%) 

o Bestuur:  

68% weet wie in het bestuur van de vereniging zitten (Ndl: 56%) 

o Verbinding:  

48% vindt dat het bestuur een verbindende rol op de vereniging heeft (Ndl: 49%) 
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o Duurzaamheid:  

38% vindt dat de vereniging voldoende met het thema duurzaamheid bezig is (Ndl: 37%) 

o Visie:  

32%  vindt dat de visie / het beleid van de vereniging duidelijk is (Ndl: 28%) 

 

Vraag 10. Heb je suggesties voor de verbetering van de organisatie van de vereniging?  

o Bestuur wekt geen vertrouwen. 

o Het realiseren en behouden van adequate bestuursleden is een bekend en algemeen probleem. 

Daar begint het hebben van een actieve, goed geoliede vereniging mee. De rest volgt vanzelf…. 

o Houd vol. 

o Misschien in mails standaard een lijstje met contactpersonen van de club zelf. Nu alleen contact 

met de trainer maar die is niet van de club zelf. 

o Oude structuur loslaten (bestuur en commissies) en gaan werken met werkgroepjes per taak en 

klein bestuur (DB). 

o Meer eenheid tussen de verschillende commissies. 

o Probeer niet alles snel af te slaan. Sta open voor verfrissing (met name jeugd, kijk naar de 

toekomst). Niet meteen in het negatieve denken. 

o Teveel commissies en teveel vergaderen. Je kan beter verschillende groepjes mensen een 

activiteit jaarlijks laten organiseren. 

o Vereniging is vrij klassiek georganiseerd. Het kost steeds meer moeite om (nieuwe) vrijwilligers te 

vinden. Het is wellicht een idee om de vereniging laagdrempeliger te organiseren. Dus benoem 

welke activiteiten er zijn en daar vrijwilligers bij zoeken.  

o Ook zou ik de verplichte bardienst afschaffen. Geeft alleen maar gezeur. Maak een poule met 

mensen die bardiensten draait tijdens toernooien, laat competitieteams zelf bardiensten draaien 

bij competitieavonden. Doe voor de rest van de avonden een sleutelkast met wisselende code. 

Zie model Avezaath! 

o Vooral betere afstemming tussen de commissies onderling. 

o Ik waardeer wat het bestuur voor haar leden en de club doet, maar het voelt niet als ‘wij de club’ 

maar als ‘wij het bestuur’ en dan de club en haar leden. Ik denk wel dat men zich daar de laatste 

tijd meer van bewust is… 

o Doorpakken op vernieuwende ideeën. Daarnaast ook echt open willen staan voor ideeën en 

durven te veranderen. Het is nodig! Doorgaan zoals we het altijd deden heeft naar mijn idee 

geen zin.  

 

Vraag 11. In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken over de accommodatie? 

o Onderhoud:  

100% vindt dat de banen en/of het park goed worden onderhouden (Ndl: 87%) 

o Banen:  

94% vindt dat de vereniging over veilige en goed bespeelbare banen beschikt (Ndl: 87%) 

o Vrijspelen:  

91% vindt dat je kan vrijspelen als je dat wilt (Ndl: 74%) 

o Grootte clubhuis:  

91% vindt dat het clubhuis qua grootte past bij het aantal leden (Ndl: 74%) 

o Sfeer clubhuis:  

91% vindt het clubhuis sfeerverhogend werkt (Ndl: 65%) 

o Inrichting clubhuis:  

80% vindt dat het clubhuis passend is ingericht voor de verschillende leeftijdsgroepen (Ndl: 60%) 
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o Bezoek clubhuis:  

76% komt regelmatig in het clubhuis (Ndl: 76%) 

 

Vraag 12. Heb je suggesties voor verbetering op het gebied van de accommodatie van de vereniging? 

o Banen van afstand afhangen zou fijn zijn. Nu zijn we een paar keer geweest en zaten alle banen 

vol.  

o Clubhuis is mooi en sfeervol. 

o Clubhuis nog meer aankleden. 

o Complimenten voor onderhoud. 

o De bar vaker open en niet afhankelijk van een bardienst. Er zijn genoeg vrijwilligers die op een 

rustige avond de bar netjes kunnen openen, opgeruimd houden en sluiten. Een open bar is 

absoluut sfeerverhogend! 

o De ruimte achterin inrichten voor kinderen. 

o Een padelbaan zou meer leden kunnen werven. 

o Gaat prima zo. 

o Het clubhuis is fantastisch maar is zelden (overdag) open juist als ik op de baan ben. Jammer, 

want soms wil ik best even kletsen, drankje drinken, etc. 

o Koffie kan beter. 

o Lage hekjes naast de banen: keuze tussen ballen die wegrollen of mensen die er over kunnen 

vallen. 

o Meer mogelijkheden voor kinderen. Eindelijk het jeugdhonk inrichten. Dienstrooster om het 

open te houden na schooltijd en in het weekend. 

o Verbetering niet nodig. Voor een clubhuis behoorlijk luxe ingericht en van apparatuur voorzien. 

o Voor kinderen is er het clubhuis niets om te vermaken. Geen spelletje, potloden, stiften, enz. 

o Wellicht padelbanen? 

 

Vraag 13. In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken met betrekking tot de 

leraar/lessen? 

o Spelplezier:  

92% vindt dat de leraar met zijn / haar lessen voor meer spelplezier zorgt (Ndl: 92%) 

o Communicatie:  

67% vindt dat de communicatie met de trainer soepel verloopt (Ndl: 89%) 

o Motivatie:  

67% vindt dat de leraar mij voldoende motiveert om aan activiteiten deel te nemen (Ndl: 69%) 

o Vriendelijkheid:  

29% vindt dat de leraren vriendelijk en positief zijn (Ndl: 63%) 

o Kwaliteit:  

21% vindt dat de kwaliteit van de lessen goed is (Ndl: 52%) 

o Lesmogelijkheden:  

20% vindt dat er voldoende lesmogelijkheden zijn bij de vereniging (Ndl: 52%) 

 

Vraag 14. Heb je suggesties voor verbetering op het gebied van de leraar / de lessen? 

o Contact met Bounce verloopt moeizaam, administratie niet op orde, te laat met informatie.  

o Tennisleraar geeft goed les. Alleen de organisatie van de tennisles verloopt stroef en onduidelijk 

met weinig communicatie. 

o Deelname aan de lessen is onduidelijk. Communicatie vanuit de leraar (en zijn organisatie) is 

zwaar onvoldoende. 



 

 
8 

Resultaten ledenonderzoek TV Buren – alle antwoorden 

 

o Duurt een eeuwigheid om überhaupt ingepland te worden voor een les. Communicatie is dan 

zeer beperkt tot niet. Uiteindelijk ingedeeld op een dag/tijd waarbij iedereen had aangegeven 

niet beschikbaar te zijn. 

o Ik ben heel tevreden over de lessen van Victor. Communicatie vanuit de tennisschool is nul. 

o Ik zou graag weer bij Ralph les volgen. Reden om te overwegen naar andere club over te stappen. 

o Meer aanbod, maar dan moet je wel leden hebben die les willen hebben. 

o Op meer avonden de mogelijkheid hebben om te lessen met name voor de oudere jeugd. 

o Trainer is soms te veel bezig met haar eigen ideeën van de indeling van de lessen en de lestijd. 

Luistert slecht naar de punten van de kinderen.  

o Er zitten te veel kinderen in de les (8) en niet van hetzelfde niveau.  

o TV Buren is van meet af aan een recreatief ingestelde club. Prestatietennis is geen direct streven. 

Ik denk dat er geen andere keus is. Dus moeten we daarop verder koersen.  

o We moeten echt iets aan de training doen. Ik hoor alleen maar gezeur en gedoe. Het aanbod is 

beperkt, veel uitval van trainingen en weinig klantgericht. Trainer van TV Buren is niet zoals bij 

andere verenigingen de spil van de club. Hier moeten we echt iets aan doen, eventueel samen 

met de buurverenigingen. 

o Zorg dat je op diverse dagen verschillende trainers hebt. Alleen woensdag (en vrijdag) is niet 

voldoende voor mensen met een niet-doordeweekse baan. Ook heb je keuze nodig qua 

trainingsstijl die bij je past. De trainingen werken verbindend. 

o Mijns inziens is er nu een groot deel wat dit jaar gaat afhaken / al afgehaakt is door gebrekkige 

organisatie ten aanzien van trainingen. 

o Maak het weer aantrekkelijk door weer met maandelijkse incasso’s te werken in plaats van een 

halfjaarlijkse afschrijving die tegelijk of dichtbij de contributie valt. Niet aantrekkelijk als je als 

gezin tennist. 

o Zou vaste begeleiding (trainer) moeten zijn voor de competitieteams. 

 

Vraag 15. Hoe lang ben je al lid van de vereniging? 

6% 0-2 jaar 

17% 3-5 jaar 

17% 6-10 jaar 

60% langer dan 10 jaar 

 

Vraag 16. Wat is je huidige (enkel) speelsterkte? 

2% 5 

14% 6 

20% 7 

30% 8 

17% 9 

18% onbekend 

 

Vraag 17. Zijn er zaken niet aan bod gekomen waar je graag iets over kwijt wilt? 

o Begin 2023 een actie opzetten voor nieuwe leden. 

o Een aparte enquête opzetten onder leden die per 01/01/23 opgezegd hebben. Wat is de 

belangrijkste reden? 

o De bladblazergroep wordt erg oud en dunt uit. Kunnen bijvoorbeeld het rijden met de 

kruiwagens niet meer goed doen. 

o Jaarlijkse ‘vrijwilliger van het jaar’. 
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o Ledenwerving staat nog niet voldoende vermeld bij de opties om aan te gaan werven. Daar 

liggen echt kansen per doelgroep zeker te bewerkstelligen.  

 

Vraag 18. In welke leeftijdscategorie val je? 

6% Jonger dan 18 jaar  

6% 25-34 jaar   

5% 35-44 jaar   

24% 45-54 jaar   

33% 55-64 jaar   

26% 65 jaar en ouder  

 

Nota bene: dit is de vergelijking met het huidige ledenbestand: 

 

 Huidig ledenbestand Respondent onderzoek 

Jonger dan 18 jaar 23% 6% 

25-34 jaar 10% 6% 

35-44 jaar 11% 5% 

45-54 jaar 15% 24% 

55-64 jaar 21% 33% 

65 jaar en ouder 20% 26% 

 

Vraag 19. Wat is je geslacht? 

51% Man  

47% Vrouw 

2% Wil ik niet zeggen 

 

Eigen vraag over vrijwilligerswerk 

 

 Doe je momenteel 
vrijwilligerswerk bij onze 

vereniging? 

Wil je in de (nabije) toekomst 
vrijwilligerswerk bij onze 

vereniging doen en zo ja waar 
gaat je belangstelling naar uit? 

Ik doe geen vrijwilligerswerk 14 15 

Baanonderhoud 8 2 

Groenploeg 6 8 

Bladblazen 16 11 

Onderhoud gebouw 2 2 

Bardienst 38 26 

Jeugdactiviteiten 2 2 

Seniorenactiviteiten organiseren 2 4 

Toernooi(en) 5 9 

Opvang nieuwe leden 2 8 

Lid bestuur en/of commissie 3 2 

Verenigingswebsite/social media 3 2 

Anders 2 9 

 100% 100% 

 

Open antwoorden bij vraag ‘Wil je in de (nabije) toekomst vrijwilligerswerk bij onze vereniging doen 

en zo ja waar gaat je belangstelling naar uit?’ bij optie ‘Anders’: 

o Doorgaan met wat ik doe 
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Resultaten ledenonderzoek TV Buren – alle antwoorden 

 

o Geen idee wat alles inhoudt 

o Ik ben jong, weet niet wat ik kan doen 

o Styling clubgebouw 

 

Eigen vraag: Kijkend naar de toekomst willen wij natuurlijk ook in 2030/2035 een gezonde vereniging 

zijn waar het goed toeven is. Wat is daar volgens jou voor nodig? 

o Aantal leden omhoog. Maar geen idee hoe. 

o Actieve betrokkenheid van meer leden. Als we het samen kunnen doen vraagt het ook minder 

inzet en tijdsinvestering. 

o Ben tevreden hoe het nu gaat. Als ik een balletje kan slaan met mijn maatjes is het goed. 

o Heb veel vrijwilligerswerk gedaan voor de vereniging nu is het tijd voor de jongere generatie. 

o Betaalbare club (anders te exclusief) waar iedereen welkom is. 

o Activiteiten, bijvoorbeeld laddercompetitie. 

o Blijf vernieuwen. Kijk naar jongere bestuursleden. Zij zijn uiteindelijk degenen die over een aantal 

jaren de club draaiende moeten houden. 

o Blijven organiseren van activiteiten, uitwisseling, toernooien. 

o Van te voren betalen voor je bardiensten: als je een dienst gedraaid hebt krijg je je geld terug. 

Geld in het laatje en eerlijkheid. Nu zijn er leden die niet alle bardiensten gedraaid hebben. 

o Te hoge kosten voor lampen dan in het winterseizoen bijvoorbeeld op vrijdag, zaterdag en 

zondag geen verlichting aan van de banen. 

o Dat er genoeg leden zijn die met plezier spelen en bereid zijn iets te willen regelen en 

organiseren. 

o Dat iedereen zijn steentje bijdraagt bij activiteiten of vrijwilligerswerkzaamheden. 

o Deelcontributies voor sporters van andere verenigingen buiten het tennis. 

o Doorgaan zoals het nu is.  

o Een goede sfeer en respectvol voor elkaar. 

o Een interview in de plaatselijke kranten. 

o Een meer geïntegreerd geheel zonder teveel groepsvorming. 

o Elkaar meer zien. Dus niet alleen in vaste clubjes. 

o Fijn om na tennis gezellig koffie te drinken maar we vinden de koffie niet lekker. Betere koffie 

zou fijn zijn. 

o Gezelligheid. Zit vaak in kleine dingen. 

o Goede beleidsstructuur, actieve leden en we zijn een bruisende club! 

o Goede verdeling van aandacht tussen huidige leden en nieuwe leden. 

o Geen gekke dingen doen. Blijf tennisclub, geen padel. 

o Helaas wordt het aantal oudere spelers (boven de 70) minder. Misschien actiever wervingsbeleid 

voor deze groep die alleen overdag speelt. 

o Iedereen verdient een kans om mee te spelen. Groepsvorming is zeer sterk bij onze vereniging. 

o Interne competitie om clubgevoel te versterken. 

o Introductiedagen voor nieuwe inwoners van Buren. 

o Toernooien, opvang nieuwe leden en seniorenactiviteiten organiseren. 

o Vanuit communicatief oogpunt meer aandacht voor ledenwerving. 

o Open en transparante cultuur waarbij clunbjesvorming op een positieve manier wordt 

‘uitgebuit’. 

o Veel meer doen aan werving bij inwoners van Buren (vanaf basisonderwijs t/m 

gepensioneerden). Kenbaar maken wat de club allemaal doet, incl bewegen, fun hebben en op 

de prachtigste buitenplek van Buren elkaar ontmoeten. 
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Resultaten ledenonderzoek TV Buren – alle antwoorden 

 

o Lagere exploitatiekosten. 

o Meer activiteiten organiseren en (nieuwe) leden hiervoor enthousiasmeren.  

o De vrijwilligerswerkzaamheden die er zijn goed beschrijven en communiceren wat wanneer 

nodig is. Werkgroepjes vormen per taak. 

o Padelbanen? 

o Plan maken (en uitvoeren) hoe nieuwe leden te werven. 

o Meer samenwerken met andere Burense clubs, bijv met de jeugd of anderszins waar nodig. 

o Meer andere leden. 

o Meer leden. 

o Meer nieuwe leden nodig. 

o Meer tennisactiviteiten. 

o Ruimer gebruik clubhuis en tenniscomplex (verhuur). 

o Meer samenwerken en uitwisselen met andere tennisverenigingen. 

o Veel meer trainingsaanbod.  

o Plattere organisatie waarbij leden voor 20 uur per jaar vrijwilligerswerk moeten doen.  

o Flink verduurzamen complex door zonnepanelen op het veld naast de tennisbanen. 

o Misschien 1 tennisbaan minder en daar iets anders bedenken, bijv een jeu de boulesbaan of 

padelbaan.  

o Conditietraining. 

o Gezonde verse snacks in de kantine. 

o Activiteiten bedenken waar een bepaalde binding met de club is voor broertjes, zusjes, vriendjes 

en vooral ouders. 

o Meer ‘open’ (mid)dagen/avonden waarbij andere familieleden/vrienden vrijblijvend kunnen 

meetennissen en misschien ook lid worden. 

o Niet veel. 

o Nieuwe en bestaande (!) leden zich meer welkom laten voelen. 

o Nog geen idee. 

o Op dezelfde voet doorgaan. Ik hoop in die periode nog vaak in Buren te mogen tennissen. 

o Overwegen om baan 4 in te zetten voor de aanleg van twee banen ‘pickle ball’. 

o Padelbaan. 

o Leden meer betrekken bij vereniging. 

o Bardiensten anders inrichten. Mogelijkheid voor leden om iets te kunnen drinken ook al is er 

geen bardienst. Leden beter uitleggen hoe bardienst werkt (aanvullen, schoonmaken, etc). 

o Padelbanen. 

o Padelbanen erbij. 

o Regelmatig activiteiten organiseren voor alle leeftijdsgroepen.  

o Wat vaker mix avonden organiseren en uitwisseling met andere verenigingen. 

o Reservering van banen kunnen zien via de app zodat je niet voor niets loopt als er net een 

evenement is.  

o Een “wie wil vandaag spelen’-appgroep (of iets deregelijks) voor diegenen die zomaar ineens een 

balletje willen slaan. 

o Verbindend zijn, groepen bij elkaar brengen. 

o Verjonging. Ouders van jeugdleden meer betrekken. 

o Voldoende jonge jeugd. 

o Voldoende leden en vrijwilligers. 

o Voor elk niveau activiteiten blijven organiseren. 

o Vrijwilligers. 
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Resultaten ledenonderzoek TV Buren – alle antwoorden 

 

o Wellicht padel om jongere leden ook te houden of juist warm te maken.  

o Geen idee. Nog nooit over nagedacht.  

 

Open vraag: wil je nog iets toevoegen aan de door jou gekozen opties of suggesties? 

o Eindelijk eens betere koffie. 

o Goed idee om deze enquete te houden. Ik hoop dat het lukt om meer mensen te betrekken.  

o Ik mis een overkapping of tent bij de kantine zodat je je kleren droog kunt neerleggen en daar 

kunt zitten.  

o Leden de dingen laten doen waar ze goed in zijn.  

o Leden meer bij de vereniging betrekken en mensen aan elkaar koppelen waardoor er meer 

verbinding ontstaat. Voor mijn gevoel is er nu een klein groepje die het beslissen. 

o Padel! En misschien voor de toekomst en gezien de leeftijdsopbouw ook pickleball.  

o Voor de jeugdcompetitie: kinderen die samen spelen in de trainingsgroep zetten en geen 

‘kleintjes’ er bij.  

 

 


