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Q1 Ik ben een 
Answered: 139 Skipped: 0

TOTAL 139
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Q2 Mijn leeftijd is
Answered: 139 Skipped: 0
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2.16% 3

38.85% 54

47.48% 66

5.04% 7

TOTAL 139

20-35

36-50

50-70

70+

36.69% 51

35.25% 49

12.95% 18

15.11% 21

Q3 Ik ben vooral lid om
Answered: 139 Skipped: 0

TOTAL 139

# ANDERE REDEN, NAMELIJK: DATE

1 Alle 3 6/30/2018 3:51 PM

2 les training vrijspelen, labelen 6/24/2018 8:24 PM

3 alle drie 6/24/2018 2:18 PM

4 Vrij tennis + competitie 6/24/2018 9:08 AM

5 alle 3 6/22/2018 1:42 PM

6 Alle bovenstaande + gezelligheid 6/20/2018 10:37 PM

7 Alle 3 6/19/2018 10:55 AM

8 Te trainen, voor de toernooien, voor de gezeliigheid 6/18/2018 4:01 PM

9 te tennissen 6/18/2018 10:10 AM

10 Zowel vrij als competitie spelen 6/13/2018 8:51 PM

11 Competition en training beide belangrijk 6/13/2018 6:58 PM

vrij te
tennissen

competitie te
spelen

te trainen

Andere reden,
namelijk:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

vrij te tennissen

competitie te spelen

te trainen

Andere reden, namelijk: 
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12 mix van voorgenoemde 6/13/2018 6:23 PM

13 competitie en vrij te spelen 6/13/2018 5:08 PM

14 Zowel vrij als competitie 6/13/2018 4:04 PM

15 alle bovengenoemde 6/13/2018 7:26 AM

16 Alle bovenstaanden 6/12/2018 6:07 PM

17 Combinatie van competitie en vrij 6/12/2018 3:20 PM

18 de combi van die 3 6/12/2018 2:45 PM

19 Combinatie van de 3 redenen 6/12/2018 2:12 PM

20 Vrij tennissen (2x p/wk) en competitie 6/12/2018 12:55 PM

21 Alle 3 bovenstaande keuzes 6/11/2018 10:59 PM

10.07% 14

20.86% 29

23.02% 32

27.34% 38

18.71% 26

Q4 Ik ben al x jaren lid bij Manger Cats
Answered: 139 Skipped: 0

TOTAL 139

<2 jaar

2-5 jaar

6-10 jaar

11-20 jaar

>20 jaar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

<2 jaar
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11-20 jaar
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Q5 Als het even kan blijf ik nog jaren lid van Manger Cats
Answered: 139 Skipped: 0
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86.33% 120

11.51% 16

0.00% 0

2.16% 3

TOTAL 139

# NEE (GRAAG TOELICHTING WAAROM) DATE

1 We gaan verhuizen 6/20/2018 9:44 PM

2 Verhuisplannen 6/13/2018 7:53 PM

3 Studie 6/12/2018 7:23 PM

Zeker weten

Misschien

Nee

Nee (graag
toelichting...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Zeker weten

Misschien

Nee

Nee (graag toelichting waarom)

Q6 Stellingen over ons tennispark
Answered: 139 Skipped: 0

Ik ben heel
blij met ons...
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Ik ben heel blij met ons
tennispark

Wij beschikken over een
heel fijn clubhuis
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2.88%
4

17.99%
25

23.74%
33

43.17%
60

12.23%
17

0.00%
0

 
139

2.16%
3

15.11%
21

23.74%
33

37.41%
52

14.39%
20

7.19%
10

 
139

De kwaliteit van de banen
is optimaal

De baanverlichting is meer
dan goed

Q7 Geef s.v.p. een korte toelichting op alle scores neutraal of lager
binnen "ons tennispark"

Answered: 71 Skipped: 68

# RESPONSES DATE

1 Banen zijn te zacht. Ze worden wel wekelijks onderhouden. Maar het kan echt beter. door
competitie spelen kom ik ook bij andere clubs. Verlichting is onvoldoende omdat takken van
bomen voor verlichting hangen

6/29/2018 10:38 PM

2 mooi clubhuis en handige keuken. Maar in de avond wat ongezellig door grote ramen. 6/29/2018 11:15 AM

3 Baanverlichting, zicht is minder dan overdag 6/28/2018 11:40 PM

4 Banen niet allemaal even goed, niet egaal. 6/27/2018 2:14 PM

5 Verlichting kan veel helderder nar mijn mening. Ook niet op alle banen gelijk. 6/26/2018 7:39 AM

6 Aan begin van seizoen banen wel eens zacht en ongelijk. 6/25/2018 10:51 PM

7 Banen zacht met veel kuilen 6/25/2018 5:46 PM

8 mits er regelmatig gesproeid wordt, is de kwaliteit van de banen in orde 6/25/2018 12:34 PM

9 Geen mening over... 6/24/2018 10:50 PM

10 Baan 7 en 1 & 2 zijn matig verlicht 6/24/2018 10:33 PM

11 vooral aan het eind van het seizoen kuilen bij de service lijn 6/24/2018 9:56 PM

12 Gravelbanen zijn slecht 6/24/2018 9:55 PM

13 Regelmatig oneffenheden in baan; dit jaar beter dan vorig jaar 6/24/2018 8:28 PM

14 banen dit jaar erg snel hobbelig 6/24/2018 8:26 PM

15 Bespeelbaarheid banen kan beter. Met regen staan er snel plassen en in de winter kan het ook
vaak niet

6/24/2018 8:17 PM

16 Alle seizoenen enige verbetermogelijkheid 6/24/2018 7:44 PM

17 11 uur verlichting uit op competitieavond is wel erg onhandig 6/24/2018 4:58 PM

18 Clubhuis inrichting is erg strak, past niet in de omgeving. Persoonlijk zou ik meer groen, meer
hout, minder ikea doen. Kwaliteit van banen is dit jaar vrij slecht. Baan 5 is een knollenveld.
Lampen op baan 4 en 5 naast clubhuis bij service vanaf rechts staan precies in het blikveld bij
opgooi.

6/24/2018 3:47 PM

19 banen te zacht, kuilen. takken voor lampen. 6/24/2018 2:40 PM

20 Banen niet vlak, lampen niet energiezuinig 6/24/2018 2:24 PM

21 Verlichting is niet gelijk op alle banen, ik vind het licht ook niet sterk genoeg, heb moeite om
goed te timen hierdoor

6/24/2018 9:15 AM

22 Vind de verlichting niet altijd goed verdeeld over de banen en de banen zijn erg mul momenteel 6/22/2018 11:03 PM

23 verlichting is niet op iedere baan egaal 6/22/2018 1:45 PM

24 Banen te zacht, veel “bad bounce” 6/21/2018 9:51 AM

25 Om 23:00 uur de lichten uit 6/20/2018 10:41 PM

26 Banen wat hobbelig, verlichting niet overal even sterk. Jammer dat het geen LED is 6/20/2018 2:58 PM

27 De banen zijn niet van de beste kwaliteit en daar zie ik eer groot verbeter punt. 6/20/2018 11:48 AM

28 Banen staat te snel blank als het regent, niet bespeelbaar in de winter. Verlichting is
onvoldoende om het goed te kunnen zien als het donker is, vooral op baan 1

6/20/2018 10:54 AM
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29 De banen hebben soms wat deuken, verschilt per keer, hoort bij gravel? 6/19/2018 11:04 AM

30 Graag nieuwe led-verlichting 6/18/2018 3:30 PM

31 Vind het echt heel jammer dat er na regen niet gespeeld kan worden. Een andere baansoort
zou dit probleem op kunnen lossen.

6/18/2018 12:15 PM

32 Oneens vanwege veel kuilen voornamelijk bij de baselines en de baanverlichting is geen LED. 6/18/2018 11:27 AM

33 Gravel is matig, ook jammer dat er geen winterbanen. 6/18/2018 10:26 AM

34 Het gravel van de banen is vaak te los 6/17/2018 5:46 PM

35 op competitie avonden graag langer licht 6/16/2018 11:24 AM

36 Banen achterlijnen hobbelig en zacht 6/16/2018 8:03 AM

37 Leuk om een chilhoek te maken in het clubhuis. Dat is leuk voor de jeugd en gezellig om gasten
te ontvangen voor bij competitie.

6/15/2018 9:40 PM

38 Banen zijn dit jaar te zacht. Op baan 1 hangen takken voor de verlichting. 6/15/2018 6:35 PM

39 Alles erg op elkaar 6/15/2018 2:42 PM

40 Het is jammer dat ze om 23 uur uit gaan 6/15/2018 8:03 AM

41 De banen zijn vaak zacht en de afwatering laat te wensen over. 6/15/2018 7:04 AM

42 Verlichting op sommige banen onvoldoende ook door bomen. Daarnaast is tijdstip van 2300u
bij uitgaan van verlichting lastig

6/15/2018 5:45 AM

43 Ongezellig clubhuis, kwaliteit banen matig, licht tijden jammer( kan club niks aan doen) 6/14/2018 11:09 PM

44 Banen zijn redelijk goed, wel wat kuilen bij baseline. Jammer dat er geen ontheffing is voor
baanverlichting een aantal ker per jaar.

6/14/2018 10:51 PM

45 Vind t clubhuis niet zo sfeervol 6/14/2018 10:38 PM

46 Na veel regen duurt 't wel even voor je er weer op kunt spelen ( in vergelijking met kunstgras) 6/14/2018 7:40 PM

47 banen vooral na regen erg zacht waardoor snel kuilen. Baanverlichting meer dan goed?,
gewoon prima

6/13/2018 9:57 PM

48 De banen mogen beter worden onderhouden 6/13/2018 8:00 PM

49 Banen zijn niet OK. Gaten en zachte ondergrond. Clubhuis os persoonlijk maar niet mijn stijl.
Buitengebeuren wel goed

6/13/2018 7:47 PM

50 Te weinig respect voor vrij tennissen, competitie legt teveel beslag op de banen, oneerlijk
omdat iedereen gelijke contributie betaald

6/13/2018 7:19 PM

51 Vergeleken met andere clubs is ons clubhuis wat clean/steriel. Akoestiek is slecht en 80% is
ruimte besteed aan anders dan samen zitten zeg maar. Lampjes in terras verblinden en voegen
niets toe.

6/13/2018 7:15 PM

52 ongezellig clubhuis, verlichting kan beter en ook langer (na 23.00!) 6/13/2018 6:29 PM

53 Het clubhuis is niet gezellig, banen hadden voor mij van andere ondergrond mogen zijn om
langer te kunnen spelen. 2300 uur licht uit is niet fijn

6/13/2018 4:57 PM

54 Baan dichtbij P is niet goed verlicht. 6/13/2018 4:45 PM

55 Te weinig banen voor aantal actieve spelers. Het is moeilijk om in de avond een baan af te
hangen. Dat de verlichting op competitiedagen niet na 23.00 aan mag blijven is natuurlijk
waardeloos.

6/13/2018 4:43 PM

56 Banen bubbelig// licht schijnt vaak on je ogen bij op gooien 6/13/2018 4:08 PM

57 de baanverlichting is goed, maar soms door bomen iets afgeschermd. 6/13/2018 2:06 PM

58 Banen zijn dit jaar lang zacht gebleven. Verlichting op baan 1 en 7 is niet goed. 6/13/2018 1:36 PM

59 zitten nog wel eens kuilen en oneven heden op de banen 6/13/2018 9:35 AM

60 23.00 vrijdag avond competitie blijft lastig 6/13/2018 7:29 AM

61 Verlichting tijd limit 23.00 is helaas heel vervelend maar wel begrijpelijk en de achterlijnen
gravel zijn slecht: zacht, kuilen,

6/12/2018 10:19 PM

62 Baanverlichting op baan 8 is niet optimaal 6/12/2018 9:19 PM

63 Verlichting op sommige banen in avond wat minder 6/12/2018 3:24 PM
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64 de banen zijn wel eens beter geweest, veel kuilen langs de achterlijn. De baanverlichting zou
wellicht led kunnen zijn.

6/12/2018 2:49 PM

65 Verlichting is minimaal 6/12/2018 2:16 PM

66 Verlichting is ronduit slecht op een aantal banen. Heeft te maken met lichtplan afgedwongen
door omwonenden. Banen waren top, maar worden steeds slechten door onvoldoende
onderhoud.

6/12/2018 12:59 PM

67 Banen zijn niet mooi vlak en vaak zandbak achterop. Baanverlichting moet beter en duurzamer,
ook zou moeten worden bekeken in hoeverre bomen deels verwijderd kunnen worden zodat er
minder naald blad en takoverlast is. Uiteraard wel met behoud van sfeer en beschutting.

6/12/2018 9:55 AM

68 Banen zijn niet mooi vlak en vaak zandbak achterop. Baanverlichting moet beter en duurzamer,
ook zou moeten worden bekeken in hoeverre bomen deels verwijderd kunnen worden zodat er
minder naald blad en takoverlast is. Uiteraard wel met behoud van sfeer en beschutting.

6/12/2018 9:46 AM

69 Jammer dat licht om 22:45 uit moet en misschien 3 all weather banen een idee? 6/11/2018 11:28 PM

70 De kwaliteit vd verlichting vind ik matig, zowel qua sterkte, helderheid als gelijkmatigheid over
de 7 banen.

6/11/2018 11:06 PM

71 Tijdens competitie en evenementen is de eindtijd van 23u regelmatig te vroeg en levert
problemen op.

6/10/2018 1:37 PM

Q8 Stellingen over onze bar
Answered: 139 Skipped: 0

Het is
belangrijk v...

Voor mij is
het draaien ...
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Het is belangrijk voor het
clubgevoel dat wij werken met
bardiensten

Voor mij is het draaien van 2
bardiensten per jaar geen
probleem

Het assortiment drank en eten wat
wij leden aanbieden is heel goed

De openingstijden van de bar zijn
meer dan voldoende

Q9 Geef s.v.p. een korte toelichting op alle scores neutraal of lager
binnen "onze bar"

Answered: 45 Skipped: 94

# RESPONSES DATE

1 1/2 liter frisdrank te veel voor de jeugd! 6/29/2018 11:15 AM

9 / 44

Feedback van Leden voor Manger Cats Beleidsplan 2019-2022



2 2 diensten is lastig te organiseren. 6/27/2018 2:14 PM

3 Latere sluitingstijden. Meer broodjes overdag tijdens competitie en andere drukke dagen. 6/26/2018 7:39 AM

4 Clubgevoel en bardienst hangen voor mij niet direct samen. Ken de mensen die bardienst
draaien meestal niet. Heb zelf door de week hiervoor geen tijd en wil op zaterdag tennissen en
vrij zijn. Voedsel kan gezonder (weinig aandacht voor gezond eten)

6/25/2018 10:51 PM

5 Bar is meestal dicht tijdens jeugdtraining 6/25/2018 5:46 PM

6 Over het algemeen vaak genoeg geopend maar vooral aan einde seizoen ook vaak onbemand
op dadelen en avonden dat er nog goed gespeeld kan worden.

6/25/2018 11:15 AM

7 Geen mening 6/24/2018 10:50 PM

8 Goede betaalbare vaste kracht kan meer 'binden'. Normale mars of snickers niet te krijgen. 6/24/2018 10:33 PM

9 bardienst doet niks met clubgevoel 6/24/2018 9:55 PM

10 Competitieteams verzorgen eigen happen. Dat is lastig maar ook beter voor de club(kas) als
het centraal geregisserd kan zijn. Bardienst is een verplichting en draagt niet bij aan clubgevoel

6/24/2018 8:17 PM

11 2 bardiensten is wel de max 6/24/2018 5:56 PM

12 Aan het begin van het seizoen al aangeven wanneer bardienst te draaien is lastig voor mij. Ben
dit jaar erg paar keer erg agressief benaderd

6/24/2018 4:58 PM

13 Liever geen bardienst, het bevordert niet de sociale contacten. 6/24/2018 4:15 PM

14 niet altijd open bij aanwezigheid van wachtende ouders. 6/24/2018 2:47 PM

15 bardienst tot 12u doordeweeks is te laat 6/24/2018 2:40 PM

16 Ik mis suikervrije dranken (icetea) en liever coca cola dan Pepsi 6/20/2018 10:41 PM

17 Geen ervaring mee 6/20/2018 9:50 PM

18 Ik vind dat er nog te veel snoep wordt verkocht. Op competitiedagen fruit gratis beschikbaar
stellen.

6/20/2018 2:58 PM

19 Het is jammer dat er destijds gekozen is voor grote flessen frisdrank. Hierbij wordt met verplicht
veel suikers binnen te krijgen bij 1 drankje. Dit is in contrast met een sportclub vind ik.

6/20/2018 11:48 AM

20 Ik vind het assortiment aan eten te beperkt tot koolhydraten en vet. Openingstijden zijn niet altijd
afgestemd met wel/niet competitie. Soms zit er iemand voor niks omdat de inhaal dag niet
benut wordt. En als comp. uitloopt wil de bar dicht

6/20/2018 10:54 AM

21 Tussen het aanbod van de snacks zou ook wat minder 'zwaar' voedsel mogen zitten. 6/18/2018 4:07 PM

22 Competitie teams worden eigenlijk genoodzaakt om zelf wat gezondere hapjes te verzorgen. 6/18/2018 12:15 PM

23 Tijdens competitie meer schalenkeus. 6/18/2018 10:26 AM

24 Ik ben voor vaste barbezetting en ruimere openingstijden 6/18/2018 9:25 AM

25 ik zou professionele barbezetting prima vinden, maar kan me voorstellen dat dat te duur is 6/17/2018 5:46 PM

26 De flesjes van een halve liter zijn een beetje onhandig. 6/15/2018 9:40 PM

27 als ik speel overdag door de week is hij meestal dicht 6/15/2018 3:04 PM

28 Ik zou bereid zijn meer te betalen voor goede koffie... 6/14/2018 10:51 PM

29 Vind bardiensten niks En ook te laat savonds 6/14/2018 10:38 PM

30 Overdag nogal eens dicht. Bijv op vrijdagochtend 6/14/2018 7:40 PM

31 assortiment heel goed?, gewoon goed. Bardiensten prima om te draaien, maar 2x per jaar 4 uur
zitten en 2 spelers op de baan die ook geen drankje drinken is wel wat frustrerend.

6/13/2018 9:57 PM

32 Er zijn zeker momenten dat er geen bar bemanning nodig is. Vending en koffie machines
kunnen veel overnemen als ze niet in de dames kleedkamer worden gezet maar ook gewoon
van buiten benaderbaar zijn

6/13/2018 7:47 PM

33 Jammer dat je altijd meteen een haf liter flesje moet kopen voor 2 euro, zeker ook voor de
jeugd geen goed voorbeeld (volume en kosten).

6/13/2018 7:15 PM

34 Bardienst draaien hoort erbij. Fijn als je het kan afkopen. Maar een externe pachter vind ik niet
gezellig

6/13/2018 7:05 PM

35 assortiment bitter kan veel beter, bartijden mogen langer wat mij betreft 6/13/2018 6:29 PM

36 Wat gezondere happen bijv. fruit zou fijn zijn, maar is niet urgent. 6/13/2018 4:43 PM
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37 Meer gezondere producten, in lijn met deze tijd 6/12/2018 10:39 PM

38 Door de week is de start om 19.30 wel wat laat. Beter om 19.00. Ik vind het eten niet
goed/lekker. Allemaal pre fab. Verse groenten, tomaten, komkommers etc zijn beter. Dit blijft
ook een week goed in de ijskast. Gewone broodjes kaas bijv ook lekker.

6/12/2018 10:10 PM

39 Ik ben blij dat we de bar niet uitbesteden, maar ik voel me niet meer betrokken omdat ik
bardienst doe. Soms is sluiting op vrijdag om 0u wat kort als je om 23u van de baan komt
tijdens de vrijdagavond competitie. Dat geldt wat mij betreft alleen tijdens competitie.

6/12/2018 9:19 PM

40 Bardienst koop ik altijd af, en qua eten ( in de zin van een broodje) is het echt niet veel. 6/12/2018 6:12 PM

41 Assortiment weinig creatief, veel snoep voor jeugd. 6/12/2018 3:24 PM

42 Ee lekler broodje, salade, warm hapje zou wel mogen. Aanbod is nu matig 6/12/2018 12:59 PM

43 afkopen en alternatieven zijn goed geregeld. Wellicht afkoop gelijk regelen bij contributie innen. 6/12/2018 9:55 AM

44 Ik vind het lange shifts en tot laat. Moeilijk met kleine kids en full time baan te combineren 6/11/2018 11:28 PM

45 Af en toe is bar open als er niemand is, terwijl bij een late competitie dag de bar dichtgaat terwijl
er nog mensen zijn

6/6/2018 2:55 PM

Q10 Stellingen over onze evenementen
Answered: 139 Skipped: 0

De club
organiseert...

De evenementen
aan welke ik...
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Ik heb actief
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De evenementen
spelen een...
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De club organiseert voldoende
evenementen voor mijn doelgroep

De evenementen aan welke ik zelf
heb deelgenomen waren zeer goed
georganiseerd

Ik heb actief deelgenomen
afgelopen seizoen aan de ladder,
de clubkampioenschappen, of het
Open Toernooi

De evenementen spelen een
belangrijke rol in het clubgevoel

Q11 Geef s.v.p. een korte toelichting op alle scores neutraal of lager
binnen "onze evenementen"

Answered: 35 Skipped: 104

# RESPONSES DATE

1 Helaas nog niet kunnen deelnemen. 6/27/2018 2:14 PM

2 Zou meer kunnen voor 9's. Niveau ligt hoog. 6/27/2018 1:47 PM
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3 Late avonden zijn voor mij lastig vandaar beperkt spelen 6/26/2018 12:39 PM

4 Door omstandigheden dit jaar helaas nog geen evenementen gespeeld 6/25/2018 9:17 PM

5 Door omstandigheden dit jaar helaas niet 6/25/2018 9:05 PM

6 ben zelf niet zo geïnteresseerd in competitie en wedstrijden 6/25/2018 11:15 AM

7 Geen goede vraag, niet meedoen wil niet zeggen dat je het oneens bent met het bestaan van
die evenementen

6/25/2018 8:05 AM

8 door fysieke problemen. 6/25/2018 7:15 AM

9 Speel m.n. competitie 6/24/2018 10:33 PM

10 ik heb alleen meegedaan met DDR op woensdag dat vond ik heel leuk 6/24/2018 10:31 PM

11 helaas door blessures en tijdgebrek 6/24/2018 9:32 PM

12 Helaas nooit genoeg dagen beschikbaar om aan toernooien deel te nemen 6/24/2018 8:28 PM

13 geen tijd voor gehad. ook andere activiteietn kunnen bijdragen aan club gevoel, dat hoeft niet
altijd met wedstrijden te maken te hebben. les, bootcamps, nieuwjaarsborrel helpen ook.

6/24/2018 8:26 PM

14 clubgevoel ontstaat ook als je alleen competitie speelt en niet meedoet aan evenementen 6/24/2018 7:16 PM

15 Te veel evenementen, vrij spelen met eigen maatjes wordt door evenementen beperkt 6/24/2018 4:15 PM

16 Ook niet te veel evenementen organiseren, want dan kun je nooit vrij spelen 6/24/2018 3:53 PM

17 Ik hecht weinig belang aan een club gevoel 6/20/2018 10:09 PM

18 Weinig tot geen tijd gehad om mee te doen met deze activitieiten 6/20/2018 11:48 AM

19 Ik was geblesseerd 6/20/2018 10:54 AM

20 Niemand was actief bij de clubladder van de jeugd 6/15/2018 9:40 PM

21 Weinig tijd = weinig deelname 6/15/2018 6:35 PM

22 geen deelgenomen aan ladder clubkampioenschappen of open toernooi 6/15/2018 3:04 PM

23 Te weinig tijd (prioriteit ) 6/14/2018 10:38 PM

24 door blessure niet meegedaan 6/13/2018 9:57 PM

25 Helaas niet de gekegenheid om veel aan evenementen deelnte nemen. Dit is ook niet mijn
drijfveer voor lidmaatschap

6/13/2018 7:47 PM

26 Ik tennis graag met mijn eigen clubje vrienden en heb de extra evenementen niet nodig 6/13/2018 7:19 PM

27 Familietoernooi zou je kunnen splitsen in de wat betere jeugd en hun familieleden en een voor
de rest (stip bal etc).

6/13/2018 7:15 PM

28 Heb niet deelgenomen 6/13/2018 7:05 PM

29 je kunt ook te veel willen doen. vrij spelen op een doordeweekse dag of in het weekend is een
thema. 3 lesbanen, veel competitie. korte afhangtijd. wil gewoon samen spelen met mijn gezin
en vrienden. dat moet wel kunnen.

6/13/2018 9:25 AM

30 Lekker sporten, trainen, vrij spelen vind ik het belangrijkst. Club gevoel is bijzaak 6/12/2018 10:39 PM

31 Er zijn veel evenementen. Ik had er geen tijd voor naast competitie en vrij spelen 6/12/2018 9:19 PM

32 Examenjaar gehad 6/12/2018 7:29 PM

33 Ben niet meer van toernooien. Vind t als recreant groot beslag leggen op vrije banen. 6/12/2018 3:24 PM

34 afgelopen jaar bedrijf gestart en daarom weinig tijd 6/12/2018 2:49 PM

35 Geen tijd om deel te nemen aan evenementen. Geef prioriteit aan competitie, dat is max.
haalbare

6/6/2018 2:55 PM

Q12 Stellingen over onze communicatie
Answered: 139 Skipped: 0
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De
Kattebelletj...

Ik vind het
belangrijk d...

Ik ben bekend
met de nieuw...

Ik voel mij
voldoende...
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De Kattebelletjes (e-mail) zijn een
belangrijke bron van informatie
voor mij

Ik vind het belangrijk dat wij ons als
club ook profileren op social media

Ik ben bekend met de nieuwe
KNLTB ClubApp en heb deze
geïnstalleerd

Ik voel mij voldoende geïnformeerd
door de club

Q13 Geef s.v.p. een korte toelichting op alle scores neutraal of lager
binnen "onze communicatie"

Answered: 36 Skipped: 103

# RESPONSES DATE

1 Kattebelletjes voldoende voor info. Sociaal media niet voor mij nodig om er aan herinnerd te
worden wat er gaande is. Kntb app bekend maar niet geïnstalleerd.

6/25/2018 10:51 PM

2 Zou meer mail willen krijgen met uitleg en tijden van ladder en DDR? En andere activiteiten.
Wat het precies inhoud en voor wie het bestemd is en of je wekelijks aanwezig moet zijn en of
het wedstrijdverloop of samenspelen is. Ik heb een blessure en vind het leuk met anderen te
spelen maar niet in fanatiek/wedstrijdverband

6/25/2018 5:46 PM

3 sta niet zo te popelen om een app te gebruiken voor mijn tennismomenten 6/25/2018 11:15 AM

4 Nog niet nodig gehad 6/25/2018 8:05 AM

5 Alles overlaten aan digitaal communicatie gaat mij te ver. 6/25/2018 7:15 AM

6 wat is het doel van gebruik van social media?? 6/24/2018 9:55 PM

7 heb zelf geen behoefte aan MC op social media, voor jeugd wel nodig?? 6/24/2018 9:32 PM

8 Zie geen toegevoegde waarde in sociale media; mail is voldoende 6/24/2018 8:28 PM

9 geen idee of de app meerwaarde heeft 6/24/2018 8:26 PM

10 ik hou niet van al die apps. Kijk wel op de site 6/24/2018 7:16 PM

11 ik heb de app niet geinstalleerd omdat ik daar geen meerwaarde van zelf ten aanzien van mijn
tennisgedrag

6/24/2018 7:13 PM

12 ik weet van de app maar heb het niet geïnstalleerd. 6/24/2018 5:56 PM

13 Facebook is wat mij betreft passé 6/24/2018 4:58 PM

14 Zit niet te wachten op nog een app. Mc informeert mij voldoende. Knltb app voegt voor mij niets
toe

6/24/2018 4:15 PM

15 wat ik wil weten over de club hoor ik liever anders. 6/24/2018 2:47 PM

16 Ik heb een aantal keren de aankondiging van de ALV gemist, evenals de bijbehorende agenda
en notulen

6/24/2018 9:15 AM

17 Ik gebruik zelf weinig sociale media, vandaar 6/20/2018 10:41 PM
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18 Ook info omdat ik team aanvoerder ben en in de commissie zit. Als dat niet zo is weet ik niet
hoe goed de info is. Het ontbreekt soms nog wel aan actualisatie op de website, afhang
systeem, geen rekening nr. club op website.

6/20/2018 10:54 AM

19 App vorig jaar geactiveerd , moet geloof ik weer opnieuw. Gebruik het weinig... 6/19/2018 11:04 AM

20 Ben zelf geen gebruiker van social media. 6/18/2018 12:15 PM

21 Progfilering op social media zou voor een tennisvereniging niet nodig moeten zijn. 6/18/2018 11:27 AM

22 Ik heb de KNLTB app nog niet. 6/15/2018 9:40 PM

23 Ik ben zelf niet actief op social media. Ik zoek eea op de website wanneer ik info nodig heb 6/14/2018 10:51 PM

24 Ben niet zo van de social media 6/14/2018 10:38 PM

25 Ik zit niet lang genoeg daarvoor bij de club. 6/14/2018 8:15 PM

26 Ik vind dat leden persoonlijk bemaderd moeten worden voor toernooien alleen cattebel is niet
genoeg

6/13/2018 8:00 PM

27 Twitter = vrijwel gepost met alleen reclame; niet interessant voor leden. 6/13/2018 7:15 PM

28 Website belangrijk voor informatie. Extra profileren niet van mij. Gaatom info. 6/13/2018 7:05 PM

29 Slechte communicatie over de tennislessen 6/13/2018 6:00 PM

30 Ik lees de kattebelletjes onvoldoende 6/13/2018 4:08 PM

31 Sociale media doe ik niet zoveel mee 6/13/2018 1:36 PM

32 Social media kan, maar niet iedereen heeft dat. Dus ik vind het ook belangrijk dat er andere
informatie kanalen zijn

6/12/2018 9:19 PM

33 Gerichte communicatie over top wedstrijden met push berichten zou best mogen 6/12/2018 3:24 PM

34 Meer communiceren mag, maar beperk het aantal kanalen. Hoe meer kanalen, hoe meer werk. 6/12/2018 9:55 AM

35 Meer communiceren mag, maar beperk het aantal kanalen. Hoe meer kanalen, hoe meer werk. 6/12/2018 9:46 AM

36 Veel info via de mail en contact via commissies. 6/6/2018 2:55 PM

Q14 Stellingen over onze tenniszaken
Answered: 139 Skipped: 0

Tennisschool
Driebergen (...

De volwassenen
tenniscompet...
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Tennisschool Driebergen (=
Michael, Edwin, Wesley, Linda)
is een heel goede partner voor
Manger Cats

De volwassenen tenniscompetitie is
uitstekend georganiseerd

Het totale aanbod voor jonge jeugd
(5-11) is zeer goed

Voor de leeftijdsgroep 12-19 biedt
de club voldoende mogelijkheden

17 / 44

Feedback van Leden voor Manger Cats Beleidsplan 2019-2022



Q15 Geef s.v.p. een korte toelichting op alle scores neutraal of lager
binnen "onze tenniszaken"

Answered: 32 Skipped: 107

# RESPONSES DATE

1 tennisschool is super enthousiast. kinderen van clubs als griffensteyn. ludenti hebben een veel
mooiere slag. ik vind dat MC kids te snel naar een hogere kleur gaan.

6/29/2018 10:38 PM

2 lastige leeftijdsgroep met weinig kinderen van deze leeftijd. Weinig activiteiten voor deze groep. 6/29/2018 11:15 AM

3 Meer aandacht voor de jeugd zou goed zijn. Talenten en gemotiveerde jonge tennissers
proberen vast te houden.

6/28/2018 10:29 PM

4 Afgelopen jaren meerdere malen geprobeerd tennisles te krijgen in een groepje. Dat lukte niet,
maar communicatie was ook slecht, zo kreeg ik meerdere keren geen antwoord. Ik ben er nu
maar mee gestopt om te proberen les te krijgen.

6/26/2018 12:39 PM

5 Kan slecht beoordelen of doelgroep 12-19 jaar tevreden is; het lijkt erop dat het aanbod goed is
maar dat het moeilijk is deze groep aan tennis te binden

6/25/2018 11:15 AM

6 Er zal meer kunnen wordne gedaan om deze jeugd binnen de vereniging te behouden. 6/25/2018 7:15 AM

7 Dames op zatedag ochtend zijn qua speelduur een drama ... yes P.A. talking :-) 6/24/2018 10:33 PM

8 mijn dochter is 17 en speelt competitie. de clubkampioenschappen lukte niet er tennissen te
weinig meisjes van haar leeftijd.

6/24/2018 10:31 PM

9 voor mij onduidelijk of het voor de jeugd goed georganiseerd is 6/24/2018 8:26 PM

10 Meer toernooitjes voor de jeugd zou leuk zijn. Ook dubbel clubkampioenschappen! 6/24/2018 8:17 PM

11 Doe niet mee aan competitie en heb geen kinderen in genoemde leeftijdsgroepen 6/24/2018 4:15 PM

12 weinig mee te maken 6/24/2018 2:47 PM

13 Aanbod is minder frequent voor oudere jeugd, er lijkt niet iets te zijn dat speciaal voor hen
georganiseerd wordt.

6/24/2018 2:24 PM

14 Er zijn te weinig spelers 12-19 jaar en we kunnen deze niet goed vasthouden 6/20/2018 10:41 PM

15 Mijn dochter is net 12 geworden, nog geen ervaring 6/20/2018 9:50 PM

16 Pubers hebben wellicht een extra duwtje nodig. Laddercompetitie voor deze leeftijdsgroep? 6/20/2018 2:58 PM

17 Ik vind het VCL schap en baan coördinatie bij competitie niet altijd goed geregeld. Er onstaat
onduidelijkheid omdat VCL haar/zijn taak niet op zich neemt. Meer aandacht voor geel
jeugdspelers is nodig, er is voor hen weinig speciaals.

6/20/2018 10:54 AM

18 Ik adviseer om VCLs echt in te roosteren, nu is het onduidelijk wanneer een team een VCL
levert.

6/18/2018 12:15 PM

19 Zit in de weg met hockey, daarnaast zou ik ook 10-strippenkaart lessen willen. 6/18/2018 10:26 AM

20 Er wordt niet zo veel voor de jeugd georganiseerd behalve de normale wekelijkse trainingen. 6/15/2018 9:40 PM

21 Voor mijn kinderen is tennis een tweede sport. Vanuit deze invalshoek is het aanbod voldoende 6/14/2018 10:51 PM

22 Ik heb daar geen zicht op! Misschien is het aanbod er wel maar maakt mijn zoon er geen
gebruik van

6/14/2018 10:41 AM

23 Tennisschool Driebergen goede partner. Heel goede? geen vergelijking. Leeftijdgroep 12-16
helaas beperkt.

6/13/2018 9:57 PM

24 Maak de tenniscompetieteams-leden bekend met naam en toenaam. 6/13/2018 7:15 PM

25 vrijdagcompetitie erg druk 6/13/2018 6:29 PM

26 Tennislessen meer maatwerk. Indeling per kleur werjt niet altijd goed. Kinderen zitten in grote
groepen en krijgen weinig persoonlijke aandacht.

6/13/2018 6:00 PM

27 Er zijn zoveel trainingen, dat zij veel banen bezetten 6/13/2018 12:20 PM

28 de ochtend competitie loopt vaak uit. de middag begint dan later, Op minder banen..de
baanbezetting zou tijdens de competitie strakker moeten (geen theekransjes). 12-19 is lastig
ivm andere sporten. we verliezen ze als we ze niet binden.

6/13/2018 9:25 AM
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29 Denk dat we oudere jeugd verliezen omdat zij andere prioriteiten stellen helaas( hockey,
studie.. etc)

6/12/2018 10:19 PM

30 Geen jeugd meer binnen het gezin dus niet zo goed op de hoogte. 6/12/2018 2:49 PM

31 Voor kinderen rond de baan is weinig te doen, terwijl dat de te werven leden van de toekomst
zijn

6/11/2018 11:28 PM

32 Gravel is leuk maar vaak niet bespeelbaar, ook niet in de winter en dat is jammer 6/6/2018 2:55 PM

Q16 Stellingen over ons bestuur
Answered: 138 Skipped: 1

Ik weet bij
wie ik waarv...

Het bestuur is
makkelijk...

Er wordt goed
geluisterd n...
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Ik weet bij wie ik waarvoor
moet zijn

Het bestuur is makkelijk
benaderbaar

Er wordt goed geluisterd naar
de wensen van leden

Ik heb vertrouwen in het
bestuur

Q17 Geef s.v.p. een korte toelichting op alle scores neutraal of lager
binnen "ons bestuur"

Answered: 12 Skipped: 127

# RESPONSES DATE

1 Ik heb weinig contact met het bestuur. Gaat prima zo! 6/29/2018 10:38 PM

2 Ken nieuwe bestuursleden niet goed. Heb indruk dat bestuur dit jaar meer rekening houdt met
wensen van onze groep.

6/25/2018 10:51 PM

3 indien nodig te vinden via website 6/24/2018 9:32 PM

4 ik heb hooguit persoonlijk contact met een bestuurslid 6/24/2018 5:56 PM

5 Heb geen wensen aangeleverd 6/24/2018 4:15 PM

6 Weet niet wie te benaderen, maar kan dat opzoeken, dus geen probleem 6/24/2018 2:24 PM

7 Ik ken ze niet maar dat ligt ook aan mij hoor 6/21/2018 9:51 AM

8 Ben nu niet op de hoogte van wie er net in zitten... 6/19/2018 11:04 AM

9 Het lijkt alsof eigen ideeen vaker makkelijker worden geadopteerd dan die van leden 6/13/2018 7:47 PM

10 bestuur is voor mij onbekend 6/13/2018 9:35 AM
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11 top dat die mensen zich voor ons inzetten. gezeur is er altijd. doen ze prima. 6/13/2018 9:25 AM

12 Ik weet niet direct bij wie ik moet zijn. Staat dat op de website? 6/12/2018 10:10 PM

66.67% 86

33.33% 43

Q18 Wij vinden dat thuis digitaal afhangen via je telefoon (met KNLTB
ClubApp) niet bij ons past: niet alle leden hebben een smartphone (of

willen de app), en daarnaast zal het de sfeer negatief
beïnvloeden (meer snel "tennis consumeren", minder clubgevoel

en gezelligheid). Eens?
Answered: 129 Skipped: 10

TOTAL 129

Ja, eens!

Nee, mee oneens
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Ja, eens!

Nee, mee oneens

Q19 Ruimte voor toelichting
Answered: 39 Skipped: 100

# RESPONSES DATE

1 Er is een risico dat mensen wel even reserveren en dan toch niet kunnen, dat geeft te veel
gedoe, afhangen alleen in het clubhuis met alle spelers aanwezig

6/28/2018 11:48 PM

2 Dwz zou optie thuis afhangen handig vinden, maar geen must vanwege clubgevoel.
Veronderstelt wel dat er voldoende ruimte is voor recreatief tennis..

6/25/2018 10:59 PM

3 Bij de hockey andere ervaringen 6/25/2018 10:14 PM

4 clubgevoel ontstaat en beleef je vooral op de club, niet op je app 6/25/2018 11:22 AM

5 Het is 's avonds te druk (te veel les m.i.) ... no shows vanuit digitaal afhangen zit niemand op te
wachten !

6/24/2018 10:42 PM

6 ik denk dat naar de baan gaan enafhangen beter is omdat je dan zeker weet dat diegene er is.
Onderlinge communicatie is ook beter, (iets langer, iets korter etc)

6/24/2018 10:01 PM

7 ik ben zo'n consument 6/24/2018 9:43 PM

8 Afhangen is een praktische Zal jke handeling en heeft geen relatie met clubgevoel 6/24/2018 8:23 PM

9 ik heb die app niet nodig maar of ' ons' dat ook zo vindt daar heb ik geen mening over en die
mening kan ik bij de genoemd antwoordcategorien niet kwijt

6/24/2018 7:19 PM

10 Belangrijk dat je weet dat je kunt spelen als je het wilt 6/24/2018 5:04 PM
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11 Is al lastig om baan af te hangen, je wilt niet dat ze dan al vanaf thuis gereserveerd zijn 6/24/2018 3:59 PM

12 met de tijd meegaan. drempels wegnemen! 6/24/2018 3:27 PM

13 Vanuit je luie stoel een baan reserveren brengt ook het risico met zich mee dat je het vergeet of
toch maar niet gaat. Lege banen en frustratie is het gevolg

6/20/2018 3:06 PM

14 Ik denk dat het zou kunnen helpen om druk op de banen op de piekmomenten te kunnen
verminderen

6/20/2018 10:58 AM

15 Met de mogelijkheid van digitaalafhangen kun je in ieder geval van te voren zien hoe het met de
beschikbaarheid van de banen staat zodat je niet bv 45 min hoeft te wachten en daarna juist
meer tijd hebt om nog een drankje te doen.

6/18/2018 4:11 PM

16 Digitaal afhangen zal veel negatieve gevolgen hebben - bijv. hoe om te gaan met leden die veel
afhangen maar niet of heel laat annuleren.

6/18/2018 11:33 AM

17 Alleen meer betalen als wintertennis mogelijk is. 6/18/2018 10:30 AM

18 vergelijk met handdoekjes leggen gedrag resorts is idd ongepast 6/18/2018 10:16 AM

19 Het is prettig om zeker te weten wanneer je kunt tennissen. Bij een vaste barbezetting krijg je
veel meer sfeer en blijven de mensen langer zitten na het tennissen

6/18/2018 9:29 AM

20 hier gaan we uiteindelijk wel naar toe, hoewel er nu nog steeds een groepje zal zijn dat hier niet
mee kan werken

6/17/2018 5:48 PM

21 ik wist niet dat dit al kon 6/16/2018 11:30 AM

22 ... 6/15/2018 3:12 PM

23 Het is geen must maar die mogelijkheid moet ewoon geboden worden 6/13/2018 7:49 PM

24 Van mij mag het houten afhangbord terug: snel, overzichtelijk, flexibel en heeft geen bugs 6/13/2018 7:23 PM

25 Hoort bij de tijd. Maakt tennis ook toegankelijk voor mensen met drukke agenda 6/13/2018 7:12 PM

26 Het wachten op een baan is ook gezellig, spreek je andere clubgenoten 6/13/2018 5:14 PM

27 Nu moet je vaak wachten op baan 6/13/2018 4:49 PM

28 Dubbel; wel handiger, maar risico dat de snellen onder ons te vroeg banen claimen. 6/13/2018 4:47 PM

29 Het lijkt me heel slecht om het in te voeren// het wachten zorgt ondanks dat het vervelend is
voor verbondenheid

6/13/2018 4:13 PM

30 men zal alleen voor het tennis komen, minder contact. 6/13/2018 2:15 PM

31 Ik vind het thuis afhangen een goed idee. 6/13/2018 1:39 PM

32 Deels mee eens maar denk dat het wel de toekomst is. Maar mag niet ten koste van mensen
gaan die ouder zijn of geen smartphone hebben

6/13/2018 11:12 AM

33 je komt er dan niet meer tussen een paar beheersen de club 6/13/2018 9:38 AM

34 ook het digitale bord heeft soms kuren. 6/13/2018 9:30 AM

35 biedt gemak voor degenen die dat wensen 6/13/2018 7:32 AM

36 Ik heb digitaal afhangen bij een andere club meegemaakt. Daardoor waren er hele vaste clubjes
die elke week banen claimden

6/12/2018 9:23 PM

37 met de app krijg je wellicht het 'handdoekje leggen op de strandstoel'idee. en dat is niet goed
voor het clubgevoel.

6/12/2018 2:53 PM

38 Gewoon op de baan komen en afhangen. Er is al zoveel digitaal in de wereld. 6/12/2018 2:06 PM

39 Kwestie van wennen. Voor de drukke tijden zal app belangrijke rol gaan spelen. Mensen zonder
app kunnen op minder drukke tijden nog goed terecht.

6/12/2018 10:00 AM

Q20 Wij vinden dat wij moeten investeren in beter (bv. Philips LED)
licht: het huidige licht is niet goed genoeg meer, en het is als club

belangrijk om ook aan duurzaamheid te doen. Eens?
Answered: 129 Skipped: 10
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Q21 Ruimte voor toelichting
Answered: 36 Skipped: 103

# RESPONSES DATE

1 Geen probleem met het licht 6/30/2018 3:58 PM

2 duurzaamheid ja. Maar licht is nu wel prima 6/29/2018 11:18 AM

3 Zie antwoord op een eerdere vraag naar de baanverlichting 6/28/2018 11:48 PM

4 Vooral meer duurzaamheid! 6/28/2018 10:31 PM

5 Als huidig licht niet goed genoeg is eigenlijk geen andere keus. Wel onderzoeken welke vorm
van Led en aanbieder de beste business case opleveren

6/25/2018 10:59 PM

6 Lekker suggestief deze vraag ;) natuurlijk is duurzaamheid belangrijk bij vervanging van zaken,
mits dat niet ten koste gaat vd baankwaliteit bv

6/25/2018 5:46 PM

7 Heeft wat mij betreft niet direct prioriteit 6/25/2018 11:22 AM

8 Eens .... zou kunnen mits financieel verantwoord. 6/24/2018 10:42 PM

9 Zonde van het geld. Liever investeren in betere of meer banen 6/24/2018 10:00 PM

10 als vervanging echt nodig is, dan graag duurzaam 6/24/2018 9:43 PM

11 verlichting is op zich ok, maar verduurzamen is ook belangrijk 6/24/2018 8:30 PM

12 Ik zou eigenlijk neutraal willen antwoorden op voorgaande vraag. Tuurlijk moet energiezuinige
oplossing gekozen worden, maar ik ervaar niet dat de kwaliteit onvoldoende is.

6/24/2018 8:23 PM

13 vooral milieu aspect trekt me aan 6/24/2018 7:18 PM

14 Neutraal wal, wat zijn de kosten, wat levert het op? 6/24/2018 4:25 PM

15 Moment van investeren van belang. Mogelijk volgend jaar beter. Aflossen van de lening levert
meeste op. €10.000 aflossen is €10.000 besparing (20 x 5%)

6/24/2018 3:59 PM

16 voorlopig alleen als huidige licht vervangen moet worden. 6/24/2018 2:51 PM

17 Zie vorige vraag hierover; daarnaast zou het fijn zijn om op vrijdagavo d tijdens competitie te
mogen doorspelen na 23 uur (indien nodig)

6/24/2018 9:20 AM

18 Probeer energieneutraal te zijn en biologische en fairtrade producten te verkopen. Belangrijk
om uit te stralen dat MC het goed voor heeft met de aarde en de mensen die daar leven.

6/20/2018 3:06 PM

19 Top idee 6/20/2018 10:58 AM

20 eigenlijk neutraal 6/18/2018 10:16 AM
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21 ik vind het huidige licht niet slecht maar ben wel voor duurzaamheid 6/16/2018 11:30 AM

22 Andere investeringen lijken mij beter 6/15/2018 9:42 PM

23 weet ik niet 6/15/2018 3:12 PM

24 Als dit beter en duurzamer is lijkt het mij een "no-brainer" 6/14/2018 11:10 PM

25 Vervangen indien huidige lichten niet voldoende functioneren 6/14/2018 9:44 PM

26 Vraag 20 is gedeeltelijk retorisch. Het licht is goed toch nu? Duurzaamheid is altijd goed. 6/13/2018 7:23 PM

27 Geen mening. 6/13/2018 7:12 PM

28 de verlichting is goed, maar voor energiebesparing is led natuurlijk beter. 6/13/2018 2:15 PM

29 vind verlichting baan niet plezierig 6/13/2018 9:38 AM

30 is prima nu, als eea is afgeschreven prima. 6/13/2018 9:30 AM

31 Ik vind duurzaamheid belangrijk, maar het huidige licht niet perse slecht 6/12/2018 9:23 PM

32 Goede stap! 6/12/2018 2:53 PM

33 Licht is slecht. zie voorgaande vragen 6/12/2018 2:06 PM

34 Liever vandaag dan morgen. 6/12/2018 10:00 AM

35 Licht vind ik ok, is voor mij geen prio 6/11/2018 11:32 PM

36 Belangrijk aan duurzaam zijn, maar moet ook sfeervol zijn 6/11/2018 11:18 PM

80.62% 104

19.38% 25

Q22 Wij vinden dat wij moeten investeren in GravelPlus banen om het
mogelijk te maken sneller door te kunnen spelen na regen: de

afwatering nu is te traag en zorgt ervoor dat banen soms langere
tijd onbespeelbaar zijn na regen, en vooral tijdens competitie,

evenementen en toernooien leidt dit tot onnodige vertraging en
herplanning. Eens?

Answered: 129 Skipped: 10
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Q23 Ruimte voor toelichting
Answered: 40 Skipped: 99
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# RESPONSES DATE

1 In de winter door kunnen tennisen, bijvoorbeeld op smashcourt zou top zijn 6/29/2018 10:41 PM

2 Als GravelPlus hiervoor de oplossing is............ 6/28/2018 11:48 PM

3 Als het regent, tennis ik niet. 6/26/2018 7:42 AM

4 Na regen soms te lang wachten. Maar prijskaartje ook belangrijk 6/25/2018 10:59 PM

5 Ben we benieuwd naar investeringsplaatje, misschien de banen gefaseerd aanpakken
beginnend bij 3-4-5-6?

6/25/2018 9:19 PM

6 elke verbetering van de gravelbanen is prima, mits er wel voldoende budget voor is 6/25/2018 11:22 AM

7 Vooral als dat ook langer kunnen doorspelen bij vorst bevordert 6/25/2018 8:20 AM

8 Lijkt me geen 'must' ... maar luxe. 6/24/2018 10:42 PM

9 Ook omdat de ruimte voor vrijspelen beperkt is tijdens competitie 6/24/2018 10:00 PM

10 kosten/baten? 6/24/2018 9:43 PM

11 als er geprioriteerd moet worden, dan verlichting aanpakken en het onderhoud aan de banen
verbeteren

6/24/2018 8:30 PM

12 Ik ben bang voor werr een verhoging van de contributie, net als bij de aanleg van de nieuwe
banen.

6/24/2018 8:23 PM

13 was vroeger een probleem. Banen zijn nu prima! 6/24/2018 7:18 PM

14 jammer dat met de nieuwe tennisbanen daar niet gelijk op ingespeeld is. 6/24/2018 6:00 PM

15 Zou investeren in banen waarop ook s winters kan worden doorgespeeld 6/24/2018 4:56 PM

16 Netraal, welke kosten zijn hier aan verbonden. Waarom nu al nieuwe banen? 6/24/2018 4:25 PM

17 Nee, ik verwacht dat dit minder goed speelt. is afwatering groot probleem? Andere
verbeteringen voor afwatering?

6/24/2018 3:59 PM

18 Mits de investering is te overzien 6/23/2018 8:07 AM

19 Zou heel mooi zijn!!! 6/20/2018 3:06 PM

20 Als de kwaliteit van de banen omhoog gaat vind ik dit de beste inverstering! 6/20/2018 11:53 AM

21 De afwatering met gravel kan sneller door betere preparatie. Daar is niet per se GravelPlus
voor nodig.

6/18/2018 11:33 AM

22 weet niet hoeveel speeldagen het niet door kon gaan afgelopen jaar anders misschien afwegen
afh van frequentie en anders misschien erg kostbaar voor die paar ?? speeldagen dat er
overlast was??

6/18/2018 10:16 AM

23 Met kunstgras kun je het hele jaar door spelen 6/18/2018 9:29 AM

24 Mits dit dezelfde "feel" heeft als gewoon gravel. 6/15/2018 6:38 PM

25 pas als groot onderhoud is 6/15/2018 3:12 PM

26 Fijn als de afwatering wordt verbeterd. Het is echter wel onduidelijk wat "verbeterd" precies
betekent

6/14/2018 11:10 PM

27 Weer een andere ondergrond (harder)! Er zijn in het verleden al zo veel soorten banen verkocht
met de leus "net gravel" terwijl dat niet zo is. Laten we investeren in goed onderhoud en
sponsmateriaal. Als het dik regent kan je toch niet spelen, afschot of niet.

6/13/2018 7:23 PM

28 Geen issue voor mij maar moet antwoorden 6/13/2018 7:12 PM

29 De tijd dat de banen onbespeelbaar is zeer beperkt. Een aantal dagdelen per jaar. Investering
staat absoluut niet in verhouding met opbrengst. Betere verlichting daar heb je iedere avond
plezier van. Dat is grotere prioriteit.

6/13/2018 6:10 PM

30 Sproeiers staan tot op de weg. Fiets vaak door de straal. Onnodig water verspilling. 6/13/2018 4:49 PM

31 Het liefst 3 all weather banen 6/13/2018 4:13 PM

32 voorlopig voldoen deze banen, bewaar deze verbetering voor de toekomst als er groot
onderhoud nodig is.

6/13/2018 2:15 PM

33 De huidige banen zijn niet heel goed meer. 6/13/2018 1:39 PM

34 wij hebben prima banen, net nieuw. speelt top. 6/13/2018 9:30 AM

35 Tenzij t echt gravel is en geen kunst gravel. Ik jen gravel plus niet. 6/12/2018 3:27 PM
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36 Mits financieel haalbaar 6/12/2018 2:19 PM

37 Banen waren 1e jaren goed, maar door slecht onderhoud loopt kwaliteit terug. Advies: in
voorjaar banen open trekken zodat water afvoer wordt hersteld.

6/12/2018 2:06 PM

38 Tevens verlenging van het seizoen 6/12/2018 10:00 AM

39 Ja gravel plus heel belangrijk! 6/11/2018 11:32 PM

40 Alleen als het betaalbaar is. 6/11/2018 11:18 PM

8.53% 11

57.36% 74

10.85% 14

17.05% 22

6.20% 8

Q24 De volgende stelling gaat over Padel. Graag even aangeven wat je
weet van Padel:
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Nooit van gehoord

Wel eens van gehoord

Ik weet er veel van

Ik heb het gespeeld

Ik speel regelmatig en/of wil het vaker gaan doen

Q25 Wij vinden dat we moeten investeren in 2 padelbanen (zie video)
ten koste van 1 tennisbaan: het vergroot onze capaciteit (8 ipv 7

banen), biedt nieuwe uitdagingen voor alle leden, we krijgen er "gratis"
2 minitennisbaantjes en 4 muurtjes bij voor jong jeugd, en het levert

een bijdrage aan behoudt van leden. Eens?
Answered: 129 Skipped: 10
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31.01% 40

68.99% 89

TOTAL 129
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Q26 Ruimte voor toelichting
Answered: 62 Skipped: 77

# RESPONSES DATE

1 wij zijn een tennisclub. 6/29/2018 10:41 PM

2 Samen gaan werken met Risenborgh 6/29/2018 11:18 AM

3 Er is nu al te weinig ruimte op de banen, dus absoluut geen padelbanen 6/28/2018 11:48 PM

4 Geen padelbanen ten kosten van een tennisbaan!! 6/28/2018 10:31 PM

5 Nu al te weinig banen!!!!! 6/27/2018 9:04 PM

6 Wacht eerst maar af of het aanslaat. 6/27/2018 1:49 PM

7 Op zich mee eens dat padel een verrijking kan zijn. Maar ik vind tennis baanbezetting nu al erg
onder druk staan. Dus met huidige manier van banen "reserveren" voor tennisles en competitie
is het niet goed om nog 1 baan in te leveren!

6/26/2018 12:42 PM

8 Afwachten hoe padel valt bij andere clubs. Nogal duur. 6/26/2018 7:42 AM

9 Absoluut aantal tennisbanen niet verminderen! Nu vaak al krap als wij willen spelen. Voorts zijn
er 2, mogelijk 3 banen op Hoenderdaal. Investeren in padelbanen is duur! Waarom geen
samenwerking of partnership met Hoenderdaal voor padel.

6/25/2018 10:59 PM

10 Neutraal 6/25/2018 5:46 PM

11 Prima combinatie en goed motief om leden 'vast te houden' 6/25/2018 11:22 AM

12 nu al vaak te lang wachten 6/25/2018 8:03 AM

13 Ook hier geldt ... geen must ... maar serieuze overweging ... en zeker (ook) leuk voor de jeugd. 6/24/2018 10:42 PM

14 Padel moet altijd met 4 dat vind ik een bezwaar. Extra ruimte voor jeugd is natuurlijk prima. 6/24/2018 10:01 PM

15 niet ten koste van 1 tennisbaan. beschikbaarheid tennisbanen nu al beperkt 6/24/2018 10:00 PM

16 geen idee hoeveel belangstelling hiervoor is, maar is wel spectaculair! hoe loopt dit op
Hoenderdaal?

6/24/2018 9:43 PM

17 vraag is of het ook doorzet als nieuwe sport. een/twee jaar afwachten en bezien of het op Hdaal
ook blijft bestaan

6/24/2018 8:30 PM

18 Ook hier geen migelijkheid om neutraal te stemmen 6/24/2018 8:23 PM

19 ik begrijp bovengenoemde redeneringen niet: je levert 1 baan in en je krijgt er 2 banen plus 2
minibanen voor terug...vreemd rekenwerk of kan de club met banen toveren..zo ja advies: doe
dat dan met geld!

6/24/2018 7:19 PM
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20 ik kom voor tennis, niet voor padel. Laat Hoenderdaal maar Padel leveren 6/24/2018 7:18 PM

21 Dat gaat toch ten koste van het aantal tennisbanen. En daar is wel eens te kort aan. 6/24/2018 6:00 PM

22 Heel ander spelletje, vind de combi met tennis niet handig en ben bang dat er krapte gaat
ontstaan voor tennis in de avonden (maar heb geen cijfers, dus alleen gevoel)

6/24/2018 5:04 PM

23 Nu al bij evenementen te weinig bsnen. Bij hoenderdaal is al een baan., waarom dan ook
alsnog een baan bij mc?

6/24/2018 4:25 PM

24 Nee, baancapaciteit is nu al weinig. Eigenlijk zijn er maar 4 banen voor vrij spelen. Als er daar 1
vanaf gaat, zakt de capaciteit met 25%!!

6/24/2018 3:59 PM

25 Ik denk dat je met twee padelbanen te weinig schaal hebt als het aanslaat, je junt beter samen
met hoenderdaal 4 banen doen dan beide twee banen

6/24/2018 2:28 PM

26 Er is nu 's avonds al beperkt ruimte om vrij te tennissen; tijdens competitie mogelijk een
capaciteitsprobleem bij 6 ipv 7 banen

6/24/2018 9:20 AM

27 Ik vind er niks aan 6/21/2018 9:53 AM

28 Je kunt Padel spelen bij Hoenderdaal en Maarn. Zonde van de investering 6/20/2018 10:11 PM

29 Eens, goed om in te spelen op de ontwikkeling, maar dan niet meer dan 2 banen voor les
tijdens spitsuren.

6/20/2018 3:06 PM

30 Er zijn verschillende mogelijkheden voor padel in de omgeving(Hoenderdaal en Maarn). Het is
op dit moment nog te vroeg om te zeggen dat padel dusdanig groot wordt dat er behoefte is
voor een tweede/derde locatie in de buurt.

6/20/2018 11:53 AM

31 Andere clubs zijn er nog niet unaniem positief over. Er zijn bij Risenborgh 2 padel banen. Het
gaat ten koste van een tennisbaan, dat is niet altijd handig. Ik zou beginnen met een soepele
regeling met Hoenderdaal om daar te kunnen padellen.

6/20/2018 10:58 AM

32 De beschikbaarheid van banen is met 7 banen en zoveel actieve leden soms al niet goed. 6/18/2018 11:33 AM

33 Wel padelbanen, maar het aantal banen is al krsp. 6/18/2018 10:30 AM

34 geen ruimte voor omdat heel veel teams competitie willen spelen...padel ga maar naar
Hoenderdaal

6/18/2018 10:16 AM

35 voor mij nog te vroeg om te oordelen, geen idee of parel echt populair blijft 6/17/2018 5:48 PM

36 alleen als er dan niet meer op drie banen gelest wordt. Er zijn nu al te weinig banen 's avonds 6/16/2018 11:30 AM

37 Minder tennisbanen is niet gewenst; dit is een optie voor een club met veel banen en weinig
leden. Niet doen!!

6/15/2018 6:38 PM

38 dit is een tennisvereniging, bij Hoenderdaal heb ik er zolang ze er liggen nog niemand op zien
spelen en ik kom er minimaal 2x per week

6/15/2018 3:12 PM

39 De video is voor mij een reden om het niet te doen. Ik zie mijzelf niet over een baan duiken of
rollen. mini baantjes voor de jeugd en muurtjes is voor mij wel een goed argument

6/14/2018 11:10 PM

40 We hebben relatief weinig banen 6/14/2018 9:44 PM

41 Katen wij ond voorlopig even focussen op watbwe hebben. Er is voldoende geinvesteerd in de
nieuwe banen

6/13/2018 7:49 PM

42 Risenborgh heeft al Padel. En Maarn ook. Laat het eerst zich maar eens bewijzen. 6/13/2018 7:23 PM

43 Huidige banen al krap en heb totaal geen behoefte aan padel 6/13/2018 7:12 PM

44 Tennis loopt overal terug. We moeten vernieuwen om aantrekkelijk te blijven. Ledenbestand
vergrijsd. Darnaast zijn padelbanen uitstekend tr gebruiken als tennisbanen voor de jeugd en
als tennismuur. Tevens zeer geschikt voor de minder mobiele mens. Daarnaast zal er door
tennissers genruikt gemaakt worden waardoor er njet echt competitie zal zijn in het gebruik. De
banen zijn nu 3 maanden per jaar druk in gebruik. Een deel zal gaan padellen. Daarnaasr
kunnen de padelbanen het hele jaar gebruikt worden.

6/13/2018 6:10 PM

45 Zorg ook voor een goede parkeerplek voor bezoekers. Staan nu voor mijn voordeur 6/13/2018 4:49 PM

46 Er is in mijn optiek al een tekort asn tennisbanen. Padel kan bij hoenderdaal. 6/13/2018 4:47 PM

47 Weet er onvoldoende vanaf, ken het plezier niet v een video lezen 6/13/2018 4:13 PM

48 wij hebben met 7 banen soms al tekort voor tennis 6/13/2018 2:15 PM

49 Padel hoeft niet, maar mini baantjes en muren voor jeugd vind ik een goed idee. 6/13/2018 1:39 PM

50 baan capaciteiot moet niet kleiner worden erbij kan maar niet ten koste van baancapaciteit 6/13/2018 9:38 AM
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51 ik tennis. als ik wil padellen ga ik wel naar een padelbaan. de baanbezetting is al hoog. vrij
spelen door de week problematisch.

6/13/2018 9:30 AM

52 Maar er een baan voor opofferen gaat competitie en vrijspeel problemen opleveren 6/12/2018 10:21 PM

53 Het is nu op veel avonden al heel erg druk met spelen. Dus zonde om een baan op te offeren
voor padel. Het verkleint de tennis capaciteit.

6/12/2018 9:23 PM

54 6 banen wordt te weinig 6/12/2018 7:31 PM

55 Ik houd van tennis en van gravel. Zonde om banen op te offeren 6/12/2018 3:27 PM

56 We zijn een tennisvereniging. Op drukke avonden is 7 banen al weinig. het vergroot niet de
capaciteit want niet iedereen zal padel willen spelen.

6/12/2018 2:53 PM

57 Baandruk tennis is al heel hoog 6/12/2018 2:19 PM

58 Absoluut mee oneens. We hebben nu al te weinig banen met lange wachttijden. Ik ben lid van
een TENNIS club en niet van een padelclub.

6/12/2018 2:06 PM

59 Echter, 7 banen door de week is al krap mede door bezetting met trainingen. Er zal voor drukke
tijden wel meer baancapaciteit voor vrij spelen beschikbaar moeten worden gemaakt.

6/12/2018 10:00 AM

60 Maak tennis zelf toegankelijker voor jeugd. Parel is een andere sport met andere
benodigdheden. Nu al zo vaak banentekort!

6/11/2018 11:32 PM

61 Vraag mij sterk af of wij hierdoor meer leden krijgen. Er zijn al twee banen bij Boenderdaal. Is er
bekend of er veel animo voor is? Zal een dure investering worden.

6/11/2018 11:18 PM

62 Bij Hoenderdaal zijn onlangs padel banen aangemaakt; eerst es kijken hoe dat loopt voordat er
een baan wordt opgeofferd

6/10/2018 8:18 PM

71.32% 92

28.68% 37

Q27 Wij vinden dat wij qua baanbezetting bijna altijd de juiste balans
vinden tussen vrij spelen, evenementen/toernooien, trainingen, en

competitie (zie ook onze jaarkalender). Deze balans staat soms even
onder druk maar in het algemeen denken wij aan ieders wens te

voldoen. Eens?
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Q28 Ruimte voor toelichting
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# RESPONSES DATE

1 er zijn teveel competiedagen. vrij spelen is op sommige avonden echt een probleem. de
woensdagavond competitie gaat te lang door.

6/29/2018 10:41 PM

2 ´s Avonds te veel ruimte in beslag genomen door trainingen, daardoor kan ik minder vrij spelen,
gelukkig kan ik wel overdag, maar sommige van diegenen waar ik ook mee wil spelen niet

6/28/2018 11:48 PM

3 Er zijn vaak banen tekort, zeker geen padelbanen gaan inrichten. 6/28/2018 10:31 PM

4 Donderdag te vol!!! 6/27/2018 9:04 PM

5 Veel te veel banen gereserveerd voor tennislessen op drukke vrij spelen uren! buiten
verhouding!!

6/26/2018 12:42 PM

6 relatief weinig vrij bespeelbare banen 6/26/2018 10:26 AM

7 Dwz sinds dit jaar positieve ervaring dat er voldoende ruimte is gemaakt voor recreatief tennis.
Eerdere jaren moesten wij er, ondanks goedbedoelde toezeggingen regelmatig voor ‘vechten’

6/25/2018 10:59 PM

8 Misschien rooster voor vrij spelen/ vrije banen/ rustige tijden online zetten 6/25/2018 5:46 PM

9 Balans zal worden verstoord door het wegvallen van nog een baan 6/25/2018 8:20 AM

10 te veel banen voor training. Reductie van 1 baan. 6/25/2018 7:18 AM

11 3 banen les 's avonds is 1 baan te véél. 6/24/2018 10:42 PM

12 te weinig ruimte voor vrijspelen / ladderen tijdens competitie 6/24/2018 10:00 PM

13 dit jaar loopt het op zaterdagmorgen beter dan andere jaren. Vaak te weinig banen geweest
voor vrij spelen

6/24/2018 9:43 PM

14 Te weinig ruimte voor vrij spelen in competitieweekenden, bij uitstek een moment dat er tijd is
om even met de kinderen te spelen

6/24/2018 8:23 PM

15 Dat heeft veel moeite gekost om de zaterdagochtend 2 banen tot 10.30 uur vrij te houden voor
ons recreantengroepje

6/24/2018 7:19 PM

16 t e weinig ruimte voor vrij spelen s' avonds 6/24/2018 7:18 PM

17 Vrij spelen staat soms te vaak onder druk 6/24/2018 6:00 PM

18 Bij evenementen is er onvoldoende mogelijkheid om vrij te spelem 6/24/2018 4:25 PM

19 Evenementen en competitie geven (te) grote druk 6/24/2018 3:59 PM

20 zo lang je overdag en doordeweeks kan tennissen anders zijn in weekend bijna alle banen
bezet!

6/24/2018 3:21 PM

21 mijn voordeel is dat ik overdag alle tijd heb om te spelen. 6/24/2018 2:51 PM

22 Kan ik niet goed over oordelen, ik speel competitie en speel mee met toernooien. Als je dat niet
doet, kan ik me voorstellen dat je af en toe wel baalt van al die activiteiten.

6/20/2018 3:06 PM

23 Wel ruimte voor verbetering hierin 6/20/2018 10:58 AM

24 Ondanks dat ik zelf competitie speel (op vrijdag) is er in het weekend erg weinig ruimte om vrij
te spelen. Terwijl dit de dagen zijn dat de meeste leden zouden willen spelen.

6/18/2018 12:17 PM

25 Daarom ook geen padelbanen, deze balans is nu nog net voldoende. 6/18/2018 11:33 AM

26 Soms flink druk 6/18/2018 10:30 AM

27 drie banen voor les is niet ok 6/16/2018 11:30 AM

28 Met padel erbij komt dit gegarandeerd in de knel. 6/15/2018 6:38 PM

29 weet ik niet 6/15/2018 3:12 PM

30 Benieuwd welke investering gemeente wil doen. 6/14/2018 9:44 PM

31 Minimaal 2 of 3 vrije banen in geval van competitie en zonodigvelders banen huren voor
competitie, iedereen betaald namelijk evenveel contributie en als je kiest voor competitie dan
ook maar meer betalen omvextra banen te huren

6/13/2018 7:25 PM

32 Maar niet minder banen voor padel 6/13/2018 7:12 PM

33 veel banen training en competitie en weinig tot geen kans op vrij spelen 6/13/2018 6:32 PM

34 Te veel tos clubjes 6/13/2018 6:10 PM

35 'S avonds al drie trainingskampen bezet: houd je er maar vier over om vrij te spelen. Het is altijd
erg druk daardoor.

6/13/2018 4:47 PM
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36 tijdens de competitie is het soms krap. 6/13/2018 2:15 PM

37 Vrijspelen is s avonds wel lastig. Je wordt snel afgehangen. 6/13/2018 1:39 PM

38 Er zijn teveel evenementen die tegelijk lopen zodat er te weinig vrij gespeeld kan worden. Met
name doordeweeks tussen 18.00 en 20.00

6/13/2018 12:25 PM

39 als competitiespeler gaat dit voor mij op 6/13/2018 9:38 AM

40 te vol. vrij spelen kan zelden. kan wel maar niet op de courante tijden, savonds en in het
weekend.

6/13/2018 9:30 AM

41 T/m competitie is er (te) weinig baan capaciteit door training en overige activiteiten. 6/12/2018 2:06 PM

51.16% 66

48.84% 63

Q29 Wij vinden dat wij momenteel redelijk veel "value for money"
bieden en dus bij een betere dienstverlening iets omhoog kunnen met
de contributie. Denk aan beter licht, sneller bespeelbare tennisbanen
na regen, of een breder sportaanbod in het geval van padel. Eens?

Answered: 129 Skipped: 10

TOTAL 129

Ja, eens!

Nee, mee
oneens

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ja, eens!

Nee, mee oneens 

Q30 Ruimte voor toelichting
Answered: 50 Skipped: 89

# RESPONSES DATE

1 Contributie omhoog geen probleem, maar wel als dat is voor padelbanen, zie eerder antwoord 6/28/2018 11:48 PM

2 De contributie is hoog. 6/28/2018 10:31 PM

3 Contributie is al behoorlijk pittig 6/26/2018 12:42 PM

4 zie 28 6/26/2018 10:26 AM

5 Investeringen kunnen deels uit bestaande middelen worden voldaan. 6/26/2018 7:42 AM

6 Eens, muv padel. Als tennismogelijkheden hierdoor zouden verminderen en contributie omhoog
zou gaan, zou ik lidmaatschap heroverwegen

6/25/2018 10:59 PM

7 Het zal wel in verhouding moeten blijven staan; eventueel ook gedacht aan aparte acties
(bijvoorbeeld Clubactie) om een deel van de kosten op te kunnen vangen, zodat de contributie
niet veel omhoog hoeft

6/25/2018 10:14 PM
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8 Eens wanneer 'iets' niet meer dan 5 à 10 euro bedraagt 6/25/2018 11:22 AM

9 Slechts gedeeltelijk mee eens 6/25/2018 8:20 AM

10 ben tegen padel, anders ja 6/25/2018 8:03 AM

11 Dubieuze stelling ... beter licht en sneller bespeelbare banen zijn luxe. Padel lijkt me wel een
extra 'asset' maar daar wordt de solidariteit een kwestie.

6/24/2018 10:42 PM

12 vind tennis al best kostbaar 6/24/2018 10:32 PM

13 Voor wat ik doe bij de club (geen toernooi, geen competitie) is de contributie al vrij hoog. 6/24/2018 10:01 PM

14 hangt erg af van hoeveel verhoging 6/24/2018 9:43 PM

15 om padel te introduceren mag de contributie niet omhoog 6/24/2018 8:30 PM

16 Vorige verhoging (bij aanleg nieuw park) voelde al niet goed. Want verhoging omdat er geen
subsidie was. Nu is die subsidie er wel?

6/24/2018 8:23 PM

17 ik hoef die zogenaamde verbeteringen niet. Ben blij zoals het is 6/24/2018 7:18 PM

18 neutraal. Grens kan kritisch worden. 6/24/2018 6:00 PM

19 Niet voor padel, en in algemeen oppassen dat voor gezinnen het niet te duur gaat worden,
geen jeugd kwijtraken

6/24/2018 5:04 PM

20 Contributie is hoog genoeg 6/24/2018 4:25 PM

21 Waarom moet contributie omhoog? Voldoende geld nu 6/24/2018 3:59 PM

22 indien er zomer en winter getennist kan worden en geen baan voor padel! 6/24/2018 3:21 PM

23 Tennis moet ook voor mensen met minder geld kunnen 6/20/2018 9:53 PM

24 Gesplitst lidmaatschap, een voor tennis, een voor parel en een voor combi. Vind het
lidmaatschap al best prijzig.

6/20/2018 3:06 PM

25 Ben niet voor padel banen omdat er al twee andere locaties dicht in de buurt de al hebben en
het overbodig vind om ze ook op Manger Cats aan te leggen.

6/20/2018 11:53 AM

26 Risenborgh is dezelfde prijs en biedt ook in de winter spelen 6/20/2018 10:58 AM

27 Betere banen en verlichting moeten idd gewoon betaald worden. 6/18/2018 11:33 AM

28 afh van hoeveel verhoging contributie..10 of 30 euro is groot verschil 6/18/2018 10:16 AM

29 Competitiebijdrage tgv eindbbq kan ook wel iets omhoog 6/16/2018 8:05 AM

30 Club is gezond; tennis is al een dure sport. Geen contributieverhoging. 6/15/2018 6:38 PM

31 zie boven 6/15/2018 3:12 PM

32 Het is meer de combinatie van lidmaatschap & lessen wat het relatief veel geld is, ik ervaar het
nu niet als veel value for money (maar ook niet als weinig value for money), maar daardoor niet
heel positief tegenover een verhoging

6/14/2018 11:10 PM

33 Zie eerdere reactie 6/13/2018 7:49 PM

34 Wij zijn in de regio aan de dure kant. Idem met de consumpties. 6/13/2018 7:23 PM

35 Neutraal 6/13/2018 7:12 PM

36 Ik heb ook all all inclusieve bij Hoendetdaal 6/13/2018 6:25 PM

37 Ik speel weinig en de lessen zijn al duur zat. 6/13/2018 4:49 PM

38 We zitten al aan de hoge kant, waardoor we mogelijk nog meer leden verlies krijgen, elders Kun
je het hele jaar bijna spelen voor hetzelfde bedrag ( Austerlitz )

6/13/2018 4:13 PM

39 het is al duur genoeg. 6/13/2018 2:15 PM

40 Vind het lidmaatschap al prijzig evenals de lessen 6/13/2018 11:12 AM

41 kunt beter extra vragen aan kinderen die veel extra's krijgen of leden die veel extra activiteiten
doen. Niet bij alle leden neerleggen

6/13/2018 9:38 AM

42 bij een gezin met 3 kinderen betaal je 5 keer. die kinderen doen meer sporten. verhouding met
andere sporten loopt dan scheef.

6/13/2018 9:30 AM

43 Ik wil niet extra betalen voor een sport die ik niet wil doen. 6/12/2018 9:23 PM

44 Maar niet voor padel 6/12/2018 2:53 PM
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45 Contributrie is recentelijk al 2x verhoogd en dat is voldoende. In combinatie met Sponsor gelden
moet MC goed te exploiteren zijn.

6/12/2018 2:06 PM

46 Op zich eens, maar is het nodig. Denken we voldoende aan (potentiele) minder draagkrachtige
leden? Club zit financieel redelijk ruimt in het jasje. Flexibel lidmaatschap? Dus met padel meer
contributie.

6/12/2018 10:00 AM

47 Liever niet contributieverhoging maar als t nodig is, ok 6/11/2018 11:32 PM

48 Ben niet voor parel, zie vorig antwoord 6/11/2018 11:18 PM

49 Investeren in licht niet, aanpassing banen zal hogere investering vergen en wellicht een hogere
contributie rechtvaardigen

6/10/2018 8:18 PM

50 Risenborg is net zo duur en heeft meer faciliteiten 6/6/2018 2:56 PM

Q31 Wat maakt je blij als je aan Manger Cats denkt?
Answered: 122 Skipped: 17

# RESPONSES DATE

1 Tennis 6/30/2018 4:00 PM

2 Mooie lokatie, gezelligheid, leuke sport 6/29/2018 10:43 PM

3 leuke en gezellige familieclub. Veel aardige mensen die veel vrijwillegerswerk verzetten 6/29/2018 11:20 AM

4 Banen zo lekker dichtbij, veel gezelligheid op evenementen 6/28/2018 11:53 PM

5 Buiten tennis! 6/28/2018 10:33 PM

6 Het bestuur 6/27/2018 9:06 PM

7 leuke club, lekker bewegen 6/27/2018 2:17 PM

8 mooie locatie en tennisbanen, mooi clubhuis. 6/27/2018 1:50 PM

9 Clubgevoel, vriendelijke mensen, mooi tennispark 6/26/2018 12:45 PM

10 glijden op het stoffige zomer gravel 6/26/2018 10:30 AM

11 Tennisplezier met vrienden. 6/26/2018 7:43 AM

12 Ongedwongen sfeer 6/25/2018 11:02 PM

13 Sfeer, leuke tennislessen 6/25/2018 10:14 PM

14 Leuk park, leuke mensen 6/25/2018 9:23 PM

15 Buiten dichtbij gezellig goede trainers 6/25/2018 5:47 PM

16 clubgevoel 6/25/2018 1:26 PM

17 samen zijn we de club 6/25/2018 12:40 PM

18 dicht in de buurt, relatief kleine club, veel bekenden 6/25/2018 11:39 AM

19 Het tennis plezier, de contacten, de sfeer, het fysiek buiten bezig zijn, isvoor mij van heel veel
belang

6/25/2018 8:31 AM

20 buurtbaan 6/25/2018 8:04 AM

21 Voel me er thuis. 6/25/2018 7:20 AM

22 clubgevoel 6/24/2018 11:25 PM

23 Tennis & aardige club 6/24/2018 10:54 PM

24 Gravelbanen 6/24/2018 10:45 PM

25 heerlijk sporten in de buurt in de natuur 6/24/2018 10:33 PM

26 zonnetje, terras tennis, gezelligheid 6/24/2018 10:02 PM

27 Gezellige en actieve club. Mooi clubhuis 6/24/2018 10:02 PM

28 fijn tennispark 6/24/2018 9:45 PM

29 Prettige sfeer 6/24/2018 8:39 PM
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30 mooie club, fijn clubhuis. enthousiaste trainers. 6/24/2018 8:32 PM

31 Lekker tennissen met leuk competitieteam 6/24/2018 8:25 PM

32 Kleinschaligheid 6/24/2018 8:13 PM

33 een leuke club mensen waar ik graag tennis 6/24/2018 7:22 PM

34 leuke sfeer, lekker tennissen, mooie banen, gezellig 6/24/2018 7:21 PM

35 gezellige club 6/24/2018 6:03 PM

36 Gravel, nabij het bos 6/24/2018 5:12 PM

37 Sfeer 6/24/2018 4:56 PM

38 Lekker tennissen 6/24/2018 4:27 PM

39 club, mensen 6/24/2018 4:01 PM

40 relaxe sfeer 6/24/2018 3:49 PM

41 tennis, competitie en terras 6/24/2018 3:34 PM

42 lekker buiten tennissen met veel gezellige mensen! 6/24/2018 3:25 PM

43 sport en gezelligheid 6/24/2018 2:54 PM

44 gezellige club waar ik me thuis voel 6/24/2018 2:44 PM

45 Lekker normasl doen, niet te grote club, als je erbij wil horen kan dat makkelijk. 6/24/2018 2:30 PM

46 De leden 6/24/2018 2:21 PM

47 Lekker tennissen, heerlijk buiten sporten; samen tennis spelen en beleven ; daarmee
gezelligheid met elkaar creeren

6/24/2018 9:27 AM

48 Bewegen in combinatie met gezellig heid 6/23/2018 8:12 AM

49 Gezellig park, enthousiaste leden. 6/22/2018 11:08 PM

50 de vele enthousiaste tennissers 6/22/2018 1:49 PM

51 Gezellige club 6/21/2018 9:55 AM

52 De leden 6/20/2018 10:46 PM

53 Veel lol met competitieteam 6/20/2018 10:15 PM

54 De gravelbanen, open sfeer, betrekken van iedereen bij het tennis 6/20/2018 9:58 PM

55 Gezellige actieve club met fijne, betrokken mensen 6/20/2018 3:09 PM

56 Gravel 6/20/2018 11:59 AM

57 Het tennissfeertje en de gezelligheid op en buiten de baan. 6/20/2018 11:55 AM

58 Hechte club 6/20/2018 11:53 AM

59 Lekker tennissen 6/20/2018 11:05 AM

60 Het clubgevoel en de gezelligheid. Fijne club met leuke leden. 6/18/2018 4:16 PM

61 Clubcontacten 6/18/2018 3:36 PM

62 Gezellige en ongedwongen sfeer. Clubgevoel. 6/18/2018 12:18 PM

63 Een gezellige club, spelen op gravel, organisatiekracht 6/18/2018 11:37 AM

64 Gezelligheid 6/18/2018 10:34 AM

65 fijne club, veel bekenden, dichtbij huis, goede sfeer 6/18/2018 10:17 AM

66 Heerlijk tennissen op een mooie locatie 6/18/2018 9:31 AM

67 Veel gezellige mensen en tennismaatjes 6/17/2018 5:51 PM

68 de sport en de mensen 6/16/2018 11:35 AM

69 Woe ochtend DDR 6/16/2018 8:08 AM

70 Training 6/15/2018 9:46 PM

71 Gezelligheid & tennis 6/15/2018 6:40 PM

72 tennis 6/15/2018 3:15 PM
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73 Lekker trainen en veel tennissen 6/15/2018 2:47 PM

74 Gezelligheid en leuke mensen 6/15/2018 8:05 AM

75 Heerlijk tennissen op een prachtige plek 6/15/2018 7:07 AM

76 Te kunnen sporten en competitie spelen 6/15/2018 5:52 AM

77 sportieve gezelligheid 6/14/2018 11:13 PM

78 Lekker spelen 6/14/2018 11:12 PM

79 De leden 6/14/2018 10:43 PM

80 Gezellige club met gravelbanen 6/14/2018 9:46 PM

81 De teamgenoten en het clubhuis. 6/14/2018 8:18 PM

82 Gezellige mensen en dichtbij 6/14/2018 7:44 PM

83 Gezelligheid en bezig zijn 6/14/2018 10:45 AM

84 De mensen 6/13/2018 8:11 PM

85 Gezelligheid 6/13/2018 8:10 PM

86 Met mijn tennismaten lessen, tenissen en daarna een drankje drinken en bijpraten 6/13/2018 7:51 PM

87 Fijn vriendenclubje waarmee ik tennis op de banen van Manger Cats 6/13/2018 7:27 PM

88 Gravel 6/13/2018 7:26 PM

89 Gravel, fijne mensen, dichtbij, informeel 6/13/2018 7:14 PM

90 tennis 6/13/2018 6:33 PM

91 Gezellige club 6/13/2018 6:27 PM

92 club gevoel 6/13/2018 5:16 PM

93 Leuke club, dichtbij huis, leuke mensen goede trainers 6/13/2018 5:00 PM

94 Dubbelen in de zon! 6/13/2018 4:52 PM

95 Gezelligheid, lekker tennissen. 6/13/2018 4:49 PM

96 Tennis is goede sfeer 6/13/2018 4:27 PM

97 Tennis en de mensen 6/13/2018 4:15 PM

98 tennis en gezelligheid 6/13/2018 2:23 PM

99 Met vrienden tennissen, gezelligheid 6/13/2018 1:45 PM

100 Gezelligheid en vrienden 6/13/2018 12:29 PM

101 Sfeer en leuke mensen 6/13/2018 11:14 AM

102 ik wordt blij van tennissen niet zozeer van manger cats. Wordt door mijn directe tennismaten
gemaakt het blije gevoel en de tennisleraren

6/13/2018 9:41 AM

103 lekker sporten op gravel in het groen met fine mensen, wat drinken en genieten van een leuke
wedstrijd.

6/13/2018 9:33 AM

104 Sfeervol tennissen 6/13/2018 9:06 AM

105 lekker tennissen, gezelligheid 6/13/2018 7:34 AM

106 Lekker tennissen en genoeg mensen om mee af te spreken 6/12/2018 10:48 PM

107 Lekker sporten, gezellig, leuke mensen 6/12/2018 10:24 PM

108 De plek en compactheid van de club. En genoeg evenementen. 6/12/2018 10:14 PM

109 Gezelligheid, leuke toernooien en competitie 6/12/2018 9:26 PM

110 Vrij spelen met lekker weer 6/12/2018 7:33 PM

111 Ongedwongen sfeer 6/12/2018 6:17 PM

112 Mensen en tennissen 6/12/2018 3:29 PM

113 de mensen, de club, het geheel 6/12/2018 2:55 PM

114 Clubsfeer, gravel 6/12/2018 2:21 PM
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115 Het prachtig gelegen park en de fijne tennisvrienden en gemoedelijke sfeer 6/12/2018 2:09 PM

116 Die ene fantastische backhand 6/12/2018 10:02 AM

117 Warm welkom voor iedereen, aardige mensen 6/11/2018 11:34 PM

118 Ik voel dit als mijn tweede huis ! 6/11/2018 11:22 PM

119 Gezelligheid samen met lekker sporten 6/11/2018 11:08 PM

120 Mensen op de club, gravelbanen 6/10/2018 8:20 PM

121 Fijn park 6/10/2018 1:40 PM

122 Gezelligheid 6/8/2018 8:39 PM

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.82% 1

22.13% 27

Q32 Alles overziend, welke waardering zou je Manger Cats nu geven?
Answered: 122 Skipped: 17
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59.84% 73

15.57% 19

1.64% 2

TOTAL 122

8

9

10 - perfect

100.00% 119

61.34% 73

36.13% 43

Q33 Stel dat wij een vol punt in jouw waardering willen stijgen, wat
moeten we als club dan doen?

Answered: 119 Skipped: 20

# ALS EERSTE .... DATE

1 Dan moet ik zelf meer gaan spelen en dat ben ik dit jaar ook van plan. 6/30/2018 4:00 PM

2 banen beter onderhouden 6/29/2018 10:43 PM

3 Meer aandacht aan de jeugd en behoud van de jeugd (zeker vanaf de leeftijd dat ze gaan
afhaken)

6/29/2018 11:20 AM

4 Minder trainingen s´avonds 6/28/2018 11:53 PM

5 GEEN padelbanen aanleggen 6/28/2018 10:33 PM

6 Licht beter 6/27/2018 9:06 PM

7 afhangen via app 6/27/2018 2:17 PM

8 meer organiseren voor leden die al lid zijn in cat. 9 6/27/2018 1:50 PM

9 Zorgen dat er meer banen voor vrij spelen zijn op gangbare uren 6/26/2018 12:45 PM

10 meer ruimte om te spelen 6/26/2018 10:30 AM

11 Verlichting 6/26/2018 7:43 AM

12 Voldoende ruimte voor recreatie tennis op zaterdagochtend waarborgen 6/25/2018 11:02 PM

13 Geen idee 6/25/2018 10:14 PM

14 Baanonderhoud 6/25/2018 9:23 PM

15 Betere informatie en communicatie over vrij spelen, samenspeel mogelijkheden voor wie
wanneer bij wie opgeven... overzicht hiervan

6/25/2018 5:47 PM

16 - 6/25/2018 1:26 PM

17 deze enquête is al een prima eerste aanzet 6/25/2018 12:40 PM

18 die 8 vasthouden is al zeer lovenswaardig! 6/25/2018 11:39 AM

19 Zorgen dat de hele! winter doorgespeeld kan worden op een of tweebanen 6/25/2018 8:31 AM

20 baankwaliteit, deviders achterin 6/25/2018 8:04 AM

21 Een groter verenigingsgevoel proberen te maken. 6/25/2018 7:20 AM

22 Betere tribune-mogelijkheden. 6/24/2018 11:25 PM

23 Parelbanen toevoegen 6/24/2018 10:54 PM

24 Competitie beter organiseren 6/24/2018 10:45 PM

25 ? 6/24/2018 10:33 PM

26 ? 6/24/2018 10:02 PM

27 meer mogelijkheid voor vrijspelen / ladderen 6/24/2018 10:02 PM

ANSWER CHOICES RESPONSES

Als eerste ....

Ten tweede ....

En ook nog graag ....
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28 zorgen dat er altijd 2 banen voor vrij spelen zijn 6/24/2018 9:45 PM

29 Meer gelegenheid om doordeweeks vrij te tennissen in competitieweken 6/24/2018 8:39 PM

30 banen beter onderhouden 6/24/2018 8:32 PM

31 Contributie omlaag 6/24/2018 8:25 PM

32 Alle seizoenen beschikbaarheid 6/24/2018 8:13 PM

33 zorgen dat recreanten altijd in het weekend kunnen spelen 6/24/2018 7:22 PM

34 dwars hekjes tussen de banen aan de achterkant, waardoor de ballen minder snel op andere
baan komen

6/24/2018 7:21 PM

35 het vrij tennissen voldoende ruimte blijven bieden 6/24/2018 6:03 PM

36 Op afstand reserveren of tenminste inzichtelijk maken welke banen zijn afgehangen (webcam is
okay maar moet ook iets vooruit kunnen kijken).

6/24/2018 5:12 PM

37 Winterbanen 6/24/2018 4:56 PM

38 Voldoende vrije speel ruimte 6/24/2018 4:27 PM

39 gravel behouden 6/24/2018 4:01 PM

40 kwaliteit banen in stand houden 6/24/2018 3:49 PM

41 wat te doen bij blessures? kan MC wat bieden ? 6/24/2018 3:34 PM

42 geen padel 6/24/2018 3:25 PM

43 één hardcourt-baan 6/24/2018 2:54 PM

44 betere kwaliteit banen 6/24/2018 2:44 PM

45 Meer voor tieners organiseren - iets dat speciaal bij hen past 6/24/2018 2:30 PM

46 zo doorgaan 6/24/2018 2:21 PM

47 Betere verlichting 6/24/2018 9:27 AM

48 Doorgaan met actief jeugd beleid 6/23/2018 8:12 AM

49 Banen verbeteren 6/22/2018 11:08 PM

50 gravel + 6/22/2018 1:49 PM

51 Banen harder 6/21/2018 9:55 AM

52 Meer kinderen 12-19 jaar vasthouden 6/20/2018 10:46 PM

53 Banen verbeteren 6/20/2018 10:15 PM

54 Tennis ook voor mensen met lager inkomen (bijv. alleenstaande moeder met kinderen) mogelijk
maken/houden

6/20/2018 9:58 PM

55 Aandacht voor duurzaamheid 6/20/2018 3:09 PM

56 Betere banen 6/20/2018 11:59 AM

57 Betere banen 6/20/2018 11:55 AM

58 Banen nog beter maken aan het begin van het competitie seizoen 6/20/2018 11:53 AM

59 Aandacht voor gastvrijheid en openheid. Te groot verschil tussen mensen die heel fijn en open
zijn, en aan de andere kant pinnigheid

6/20/2018 11:05 AM

60 Beter buitenmeubilair. De houten banken en tafels die er nu staan zijn wel zo'n beetje aan hun
einde toe. Mag ook wat minder massief.

6/18/2018 4:16 PM

61 Verlichting aanpassen 6/18/2018 3:36 PM

62 Andere baansoort. 6/18/2018 12:18 PM

63 kwaliteit van de banen verbeteren 6/18/2018 11:37 AM

64 Wintertennis/ander baantype op 2 banen 6/18/2018 10:34 AM

65 ik vind het prima zoals het is en het hoeft allemaal niet perfect toch! 6/18/2018 10:17 AM

66 Geen bardiensten meer maar vaste bezetting 6/18/2018 9:31 AM

67 betere banen 6/17/2018 5:51 PM
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68 geen idee 6/16/2018 11:35 AM

69 Verlichting echt pas uit om 23.00 i.p.v. eerder 6/16/2018 8:08 AM

70 Zorgen dat de traingen op tijd beginnen en dag je groep voor jou niet erg uiloopt wardoor jij
minder tijd voor de training hebt.

6/15/2018 9:46 PM

71 Geen padel 6/15/2018 6:40 PM

72 2 all weather banen 6/15/2018 3:15 PM

73 Meer jeugd proberen aan te trekken. 6/15/2018 2:47 PM

74 Het hoeft niet een 10 te worden... 6/15/2018 8:05 AM

75 Banen verbeteren 6/15/2018 7:07 AM

76 Licht aanpassen 6/15/2018 5:52 AM

77 Betere koffie voor een hogere prijs 6/14/2018 11:13 PM

78 Betere kwaliteit banen 6/14/2018 11:12 PM

79 Clubhuis 6/14/2018 10:43 PM

80 Aantrekken nieuwe jongere leden 6/14/2018 9:46 PM

81 Nog beter geinformeerd worden. 6/14/2018 8:18 PM

82 Een paar all weather banrn aanleggen zodat je ook langer seizoen door kunt spelen. 6/14/2018 7:44 PM

83 Moeilijk 6/14/2018 10:45 AM

84 .... 6/13/2018 8:11 PM

85 Langs de lessen gaan om mensen enthousiast te maken om aan toernooien mee te doen 6/13/2018 8:10 PM

86 Digitaal afhangen 6/13/2018 7:51 PM

87 Meer vrije banen in geval van competitie 6/13/2018 7:27 PM

88 Banen goed onderhouden en geen gekke dingen doen. 6/13/2018 7:26 PM

89 X 6/13/2018 7:14 PM

90 gravel verbeteren 6/13/2018 6:33 PM

91 Meer vrij bespeelbaar banen minder lesbanen 6/13/2018 6:27 PM

92 Op dit moment geen echte wensen 6/13/2018 5:16 PM

93 Andere baan”soort” daardoor meer capaciteit 6/13/2018 5:00 PM

94 Betere verlichting 6/13/2018 4:52 PM

95 Meer banen aanleggen. 6/13/2018 4:49 PM

96 Padelbaan 6/13/2018 4:27 PM

97 Banen verbeteren 6/13/2018 4:15 PM

98 ik denk dat je door te werken met vrijwilligers naareen t0 streeft, maar met een 8 tevreden moet
zijn

6/13/2018 2:23 PM

99 Speel mogelijkheden voor jonge kinderen 6/13/2018 1:45 PM

100 Meer vrije banen creëren met name s’avonds 6/13/2018 12:29 PM

101 Betere banen 6/13/2018 11:14 AM

102 voldoende gelegenheid te kunnen spelen, baan capaciteit 6/13/2018 9:41 AM

103 balans tussen training, comptetitie en vrij spelen 6/13/2018 9:33 AM

104 Beginners/“herintreders” aantrekken 6/13/2018 9:06 AM

105 n.v.t. 6/13/2018 7:34 AM

106 In winter doorspelen, opblaashal? Of 1-2 banen andere ondergrond 6/12/2018 10:48 PM

107 Beter gravel en meer banen 6/12/2018 10:24 PM

108 Winterbanen 6/12/2018 10:14 PM

109 Weet ik niet 6/12/2018 9:26 PM
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110 Betere verlichting 6/12/2018 7:33 PM

111 Een baan erbij 6/12/2018 6:17 PM

112 Clubhuis groter en wat meer sfeer 6/12/2018 3:29 PM

113 verbetering banen 6/12/2018 2:55 PM

114 Betere verlichting 6/12/2018 2:21 PM

115 Betere verlichting 6/12/2018 2:09 PM

116 Verlichting 6/12/2018 10:02 AM

117 Langer licht 6/11/2018 11:34 PM

118 Verbetering banen zodat t nog vaker bespeelbaar is 6/10/2018 8:20 PM

119 Investeren in banen 6/8/2018 8:39 PM

# TEN TWEEDE .... DATE

1 minder competitieavonden doordeweeks 6/29/2018 10:43 PM

2 Afzien van padelbanen 6/28/2018 11:53 PM

3 kijken naar duurzaamheid, minder plastic bekers, zuiniger belichting 6/28/2018 10:33 PM

4 Meer banen 6/27/2018 9:06 PM

5 geen verplichte bardienst 6/27/2018 2:17 PM

6 Een grotere rol spelen in bij elkaar brengen van mensen in clubjes om te tennissen (zie er nu
maar eens tussen te komen als je niet heel goed bent)

6/26/2018 12:45 PM

7 Ruimere speeltijden 6/26/2018 7:43 AM

8 Betere bespreekbaarheid banen 6/25/2018 11:02 PM

9 Betere communicatie van trainers, het blijkt ergmoeilijk voor niet leden om info te krijgen over
concrete! Lesmogelijkheden. Dit houdt mensen tegen te starten/nieuw lid te worden. De 8
lessen beginners is al een goede verbetering voor makkelijke instap!!

6/25/2018 5:47 PM

10 verlichting 6/25/2018 8:04 AM

11 Minder 'zeikerig' doen bij competitie met barrekeningen 6/24/2018 10:45 PM

12 ? 6/24/2018 10:33 PM

13 betere gravelbanen 6/24/2018 10:02 PM

14 Betere banen 6/24/2018 8:39 PM

15 club gevoel vergroten 6/24/2018 8:32 PM

16 Meer evenementen voor jeugd 6/24/2018 8:25 PM

17 Meer vrije banen vrijspelen 6/24/2018 8:13 PM

18 verder geef ik zelden hogere cijfers dan 9 want op deze wereld is dat al heel 6/24/2018 7:22 PM

19 afhangen een uur voor dubbels en een half uur voor enkels. Stimuleren van dubbels op de
drukke avonden

6/24/2018 7:21 PM

20 Misschien minder evenementen 6/24/2018 4:27 PM

21 gravel behouden 6/24/2018 4:01 PM

22 betere verlichting 6/24/2018 3:49 PM

23 Betere banen 6/24/2018 2:30 PM

24 Nieuwe leden goed opvangen afhankelijk behoefte nieuw lid 6/23/2018 8:12 AM

25 verlichting 6/22/2018 1:49 PM

26 Lampen 6/21/2018 9:55 AM

27 Meer teams op hoger niveau competitie spelen 6/20/2018 10:46 PM

28 Traditie starten dat competitieteams na een wedstrijddag met elkaar afsluiten op MC 6/20/2018 10:15 PM

29 Biologisch aanbod bij de bar 6/20/2018 9:58 PM

30 Gezonder assortiment 6/20/2018 3:09 PM
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31 Het mogelijkmaken voor een uitspelend team om een soort van bon bij competitie dagen aan te
schaffen. Nu is hiervoor geen systeem.

6/20/2018 11:55 AM

32 - 6/20/2018 11:53 AM

33 Baan kwaliteit verbeteren 6/20/2018 11:05 AM

34 Meer ruimte voor vrij spelen. 6/18/2018 12:18 PM

35 LED verlichting 6/18/2018 11:37 AM

36 COmpetitieschalen kaas/vlees/snack tegen leuke prijs 6/18/2018 10:34 AM

37 meer zon op het terras 6/17/2018 5:51 PM

38 Een chilhoek. 6/15/2018 9:46 PM

39 Gravel houden 6/15/2018 6:40 PM

40 Licht verbeteren 6/15/2018 7:07 AM

41 Waardering vrijwilligers verbeteren 6/15/2018 5:52 AM

42 ventilatie clubhuis 6/14/2018 11:13 PM

43 Gezellig maken clubhuis 6/14/2018 11:12 PM

44 Toernooi gezelliger maken (aankleding, thema) 6/14/2018 9:46 PM

45 Moeilijker 6/14/2018 10:45 AM

46 .... 6/13/2018 8:11 PM

47 Onderhoud banen moet beter 6/13/2018 8:10 PM

48 Betere gravelbandn 6/13/2018 7:51 PM

49 All weather banen 6/13/2018 7:27 PM

50 Kleine consumpties terug 6/13/2018 7:26 PM

51 Y 6/13/2018 7:14 PM

52 clubhuis gezelliger 6/13/2018 6:33 PM

53 Meer sfeer in clubhuis 6/13/2018 5:00 PM

54 Parkeerbeleid aanpakken 6/13/2018 4:52 PM

55 Duurzaamheid promoten; led licht, minder plastic. 6/13/2018 4:49 PM

56 Meer fruit verkopen 6/13/2018 4:27 PM

57 Meer mensen die naar de activiteiten komen 6/13/2018 4:15 PM

58 Betere verlichting 6/13/2018 1:45 PM

59 Lichten later dan 11 uur uit 6/13/2018 11:14 AM

60 mogelijkheid om competitie te spelen 6/13/2018 9:41 AM

61 irritatie dingen regelen (afschrijven bord) 6/13/2018 9:33 AM

62 n.v.t. 6/13/2018 7:34 AM

63 Lesaanbod kinderen anders organiseren 6/12/2018 10:48 PM

64 Padel zou heel leuk zijn 6/12/2018 10:24 PM

65 Weet ik niet 6/12/2018 9:26 PM

66 Betere keuken 6/12/2018 6:17 PM

67 Rookvrije club 6/12/2018 3:29 PM

68 ledverlichting 6/12/2018 2:55 PM

69 Betere banen 6/12/2018 2:09 PM

70 Betere banen 6/12/2018 10:02 AM

71 Gravel plus 6/11/2018 11:34 PM

72 Verruimde afhangtijden def invoeren 6/10/2018 8:20 PM

73 Investeren in licht 6/8/2018 8:39 PM
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# EN OOK NOG GRAAG .... DATE

1 betere tennistechniek kids 6/29/2018 10:43 PM

2 Meer aandacht om de jeugd betrokken te houden. 6/28/2018 10:33 PM

3 Betere banen 6/27/2018 9:06 PM

4 Communicatie tennisleraren naar geinteresseerde lesklanten toe verbeteren 6/26/2018 12:45 PM

5 (snellere koffiemachine.. ) 6/25/2018 11:02 PM

6 geen padel 6/25/2018 8:04 AM

7 ? 6/24/2018 10:33 PM

8 meer tennisbanen 6/24/2018 10:02 PM

9 alternatieve tennis gerelateerd activiteiten uit proberen 6/24/2018 8:32 PM

10 Meer hapjes ( zeker centraal voor competitieteams) 6/24/2018 8:25 PM

11 licht verbeteren 6/24/2018 4:01 PM

12 padel banen 6/24/2018 3:49 PM

13 Betere verlichting 6/24/2018 2:30 PM

14 Goedkoper bardienst afkopen 6/21/2018 9:55 AM

15 Groter assortiment in de bar (broodjes, borrelhap etc) 6/20/2018 10:46 PM

16 Beleid om doelgroep 12-19 jaar te behouden voor de club/sport 6/20/2018 10:15 PM

17 - 6/20/2018 11:53 AM

18 Beter linken tussen senioren en geel spelende jeugd, geelspelers meer
bedding/aandacht/waardering geven

6/20/2018 11:05 AM

19 alle 7 tennisbanen behouden 6/18/2018 11:37 AM

20 Contributie gelijk houden 6/18/2018 10:34 AM

21 regelen dat de baanverlichting na 23.00 aan mag blijven... 6/17/2018 5:51 PM

22 Geen 0.5 flesjes frisdrank. 6/15/2018 9:46 PM

23 Padel toevoegen 6/15/2018 5:52 AM

24 Lichten 6/14/2018 11:13 PM

25 Moeilijkst 6/14/2018 10:45 AM

26 .... 6/13/2018 8:11 PM

27 Buiten openingstijden van de bar iets kunnen drinken 6/13/2018 7:51 PM

28 ? 6/13/2018 7:27 PM

29 Niet te bedrijfsmatig aanpakken allemaal, elke "leuke" investering moet ergens vandaan komen.
Blijf bij het gewone familie clubje.

6/13/2018 7:26 PM

30 Z 6/13/2018 7:14 PM

31 geen padel (heeft hoenderdaal al!) 6/13/2018 6:33 PM

32 Licht langer dan 23 uur 6/13/2018 5:00 PM

33 Kwaliteit baan 6/13/2018 4:52 PM

34 Zo blijven ( Haha) 6/13/2018 4:15 PM

35 Betere banen 6/13/2018 1:45 PM

36 n.v.t. 6/13/2018 7:34 AM

37 Betere cappuchino 6/12/2018 10:24 PM

38 Geen padel 6/12/2018 9:26 PM

39 Betaalbaar houden 6/12/2018 3:29 PM

40 Betere verhouding vrij spelen/training/activiteiten/etc. 6/12/2018 2:09 PM

41 Cap uitbreiding 6/12/2018 10:02 AM

42 Jeugdcompetitie duur dag korter maken op een of andere manier 6/11/2018 11:34 PM
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43 Padel 6/8/2018 8:39 PM

35.25% 43

0.82% 1

1.64% 2

45.90% 56

16.39% 20

Q34 Ten slotte, Manger Cats is niets zonder een brede groep
enthousiaste vrijwilligers. Denk aan de mensen die de sponsorsrelaties

onderhouden, elke ochtend de banen schoonmaken, de lampen
verwisselen wanneer ze stuk zijn, zorgen voor voldoende drank en eten

achter de bar, afspraken maken met de Tennisschool,
sleutelcoördinatie doen voor de bardiensten, de club en sponsors

aandacht geven op Social media, en ook bij weinig aanmelders toch
gewoon evenementen door laten gaan! Als we hen niet hadden ....
daarom ook als laatste deze vraag: Welke bijdrage zou JIJ willen

leveren aan onze mooie club?
Answered: 122 Skipped: 17

TOTAL 122

# GRAAG HIER TOELICHTING EN/OF CONTACTGEGEVENS DATE

1 Niet meer dan de bardiensten. 6/30/2018 4:00 PM

2 Ben hoofd Parkbeheer afdeling gravel 6/28/2018 11:53 PM

3 nee, ivm vrijwillerswerk bij andere sport 6/26/2018 10:30 AM

4 Maar lever al enige bijdrage middels bandoptreden 6/25/2018 11:02 PM

5 Vraag leden voor korte klussen en team ze op vanuit netwerk gedachte (wie zou aan wie iets
kunnen hebben?)

6/25/2018 9:23 PM

Op orde! Ik
ben namelijk...

Ja, ik sta
open om...

Ja, ik zou
specifiek ee...

Nee, helaas,
een actieve...

Graag hier
toelichting...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Op orde! Ik ben namelijk al onderdeel van de brede groep enthousiaste vrijwilligers!

Ja, ik sta open om hierover een gesprek aan te gaan (neem contact met mij op)

Ja, ik zou specifiek een bijdrage willen leveren aan .......

Nee, helaas, een actieve bijdrage leveren gaat mij (nu) niet lukken

Graag hier toelichting en/of contactgegevens
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6 op dit moment helaas geen tijd, maar in de toekomst wel zeker bereid meer te doen. 6/25/2018 12:40 PM

7 Net lid geworden van de Padelcomnissie in Maarn :-) 6/24/2018 10:45 PM

8 ik ben bereid om meer bardiensten te doen op vrijdag of zaterdag 6/24/2018 7:22 PM

9 volgend jaar misschien wel actiever 6/24/2018 6:03 PM

10 In verleden aantal jaren bijdrage aan TC en open jeugdtoernooi geleverd met veel plezier. Wil
wel meedenken over beleid op deze mooie club! Hartelijke groet, Ferry Witvoet - 06-51362817

6/24/2018 9:27 AM

11 op termijn wel 6/17/2018 5:51 PM

12 Ik ben jaren vrijwilliger geweest dus heb mijn deel gedaan voor de club 6/15/2018 3:15 PM

13 Joh.middeldorp@hetnet.nl 6/13/2018 8:10 PM

14 Maak 2x per jaar clubhuis schoon. 6/13/2018 4:52 PM

15 Een klein toernooitje 6/13/2018 1:45 PM

16 Zo nu en dan wil ik een actieve bijdrage leveren als het ter sprake komt 6/13/2018 12:29 PM

17 heb in het verleden actief bijgedragen mijn focus is nu op andere zaken 6/13/2018 9:41 AM

18 En jaren heel veel gedaan voor de club. Nu even niet. 6/12/2018 3:29 PM

19 Over ca. 3 jaar ben ik uitgewerkt, dan mag MC zeker een beroep oip mij doen. 6/12/2018 2:09 PM

20 Heb vrijwilligerswerk gedaan nu alleen beschikbaar voor de bardienst dit jaar Te druk om meer
te leveren. In toekomst meld ik me weer aan

6/11/2018 11:08 PM
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