
Kwaliteit



Vraag 17 bezoek u het clubhuis na de training
• Als ik de tijd heb, dan vind ik dat best leuk als ik enkele mensen 

ken.
• andere prioriteiten
• beetje bijkletsen
• de kinderen dan nodig naar bed moeten
• douchen en naar bed
• Een aantal dingen zijn niet op mij van toepassing. Heb ik wel als 

voldoende ingevuld.
• Er veel mensen rechtstreeks naar huis gaan. Zie er steeds dezelfde 

groep.
• even samen koffie drinken
• Even wat drinken en napraten na de training
• geen behoefte
• Geen behoefte aan
• Geen behoefte, na trainen is t douchen en naar bed
• geen tijd
• geen tijd voor.
• Geen uitnodigende ruimte 
• Gezellig even koffie drinken 
• Gezellig nakletsen en wat drinken
• Gezelligheid
• Het dan bedtijd is
• het dan voor mij te laat wordt
• ik al genoeg tijd bij GM doorbreng
• ik alleen voor de trainingen naar atletiek kom
• ik daarna meteen naar bed moet
• ik dan andere verplichtingen heb
• Ik dan meteen naar huis moet
• ik dan naar huis ga
• ik dan weer thuis bij moeder de vrouw wordt verwacht :P
• ik er nooit kom
• Ik gelijk naar huis ga
• Ik hang mijn jas daar op
• ik in het bos train
• Ik kom er nooit

• ik meestal meteen naar huis ga
• ik mijn dochter naar huis moet brengen
• ik mijn dochter naar huis moet brengen (moet 

gaan slapen)
• Ik na de training meteen naar huis ga
• Ik na de training naar huis ga om te douchen
• ik niet actief train bij de club
• ik niet meer train.
• ik niet wist dat dit mogelijk was
• ik thuis tv wil kijken
• ik train niet 
• ik train niet op de baan
• Lekker even koffie drinken en na kletsen 
• meestal niet zo veel tijd
• Mist knusheid en gezelligheid, vooral 

functioneel
• Mort naar huis met andere kinderen
• niet echt. Is leuk. Ik maak het door de weeks 

niet zo laat.
• Niet nodig
• NW gaan naar Joe Mann; na wandeling op 

woensdagavond tot 21:00 uur te laat 
• NW in het bos
• omkleden, soms iets drinken
• sociale contacten belangrijk
• soms
• Te jong
• thuis de koffie wacht
• training elders plaats vindt
• Voor de gezelligheid
• Wandelen op andere locaties gebeurt
• we in het Joe Mann eindigen
• we vanuit joe man vertrekken. kom wel een 

wijntje drinken
• Weinig tijd
• wij bij Joe Mann trainen



Vraag 18 als de kantine vaker open is, zou u dan ook vaker komen?

• alleen als er een activiteit is
• Als ik zelf kan lopen op de baan
• Buiten eigen trainingsdagen om
• even koffie drinken
• Evt. op zaterdag avond indien er meerderen komen
• Geen idee. Ben er nooit geweest 
• ik ben pas 13
• Loop af en toe ook zo binnen 
• Na activiteit, bv. marathon Ehv.
• nee
• Voor de training.
• vrijdagavond, soms donderdag
• wedstrijden of trainingen bekijken
• Weekend openstelling
• Zondagmorgen



Vraag 19 is AVGM een vereniging die naar u luistert?
• als ik een vraag heb krijg ik antwoord
• antwoord op een vraag of reactie is er vaak niet
• de lijnen niet kort genoeg gemaakt worden. Mensen denken nog te vaak/veel in hun eigen straatje.
• De TLG is onvoldoende met de trainers in overleg is en er wordt niet naar andere trainers geluisterd
• deels wel, deels niet. Sommige ideeën zijn erg vastgeroest en wil men niet van afwijken
• Geen ervaring dus keuze nvt 
• geen idee
• Getuige een enquête als deze.
• Heb nog geen vraag gesteld 
• Ik heb geen idee. Heb nog nooit iets aan jullie gevraagd.
• in het belang van de atleten
• nog geen mening, pas net lid
• nog niet mee te maken gehad
• nvt
• sommige daarvoor open staan.
• Sommige voorstellen worden aan de kant geschoven.
• teveel "eigen" belangen,  onvoldoende luisteren naar personen die weten hoe het zit/moet, trainers die 

zich boven andere trainers plaatsen 
• Veel vrijheid om zaken op te pakken
• volgens mij zijn communicatielijnen kort en open
• weet het niet, maar de wandelafd. is natuurlijk geen speerpunt. Dat is ook wel duidelijk.
• weet ik niet
• Weet ik niet.
• weet ik niet. Geen vragen gehad, dus geen ervaringen over.
• Weet niet
• Weet niet 
• weinig contact leden bestuur



Bestuur
• actiever aanwezig zijn wanneer voor betreffende groepen activiteiten staan gepland.
• Als er behoefte aan is af en toe langs komen na de training? Ik heb er geen behoefte aan.
• beschikbaar en aanspreekbaar verschillende trainingsavonden
• geen contact?
• geen idee
• ik heb een keer hand geschud met voorzitter dat is het dan ook
• ik heb geen behoefte aan contact
• Ik heb geen flauw idee.
• ik heb geen idee hoe het contact is
• ik ken een groot aantal maar niet allemaal
• Ik zou vaker korte enquêtes houden
• inloopdag 1 x per maand
• Keer meelopen met een loopgroep
• Ligt bij mezelf
• meer interesse naar leden als deze lange tijd niet meer komen.
• namen + foto's ophangen
• nog geen mening, pas lid
• prestatie staat voorop, dus de wandelafd. heeft nauwelijks contact met bestuur. Behalve 

eigen bestuurder, maar ook op zeer laag pitje.
• Voeling krijgen met de mensen die training geven. De laatste 5/6 voorzitters kenden mijn 

naam (niet via mijzelf), maar wisten verder niets over mij. 
• zichtbaarheid



Vraag 23 Wie is uw aanspreekpunt bij vragen? 
• Bestuurslid 
• Bestuurslid Ben Saris
• Bestuurslid mail/telefoon/persoonlijk
• Iemand anders, nl. ... Andere leden
• Iemand anders, nl. ... Ben Saris / Henk van Hak (coördinatoren 

baanatletiek)
• Iemand anders, nl. ... Combinatie van
• Iemand anders, nl. ... contact persoon wandelaars
• Iemand anders, nl. ... coördinator
• Iemand anders, nl. ... degene die ik nodig heb
• Iemand anders, nl. ... geen idee
• Iemand anders, nl. ... hangt van de situatie af
• Iemand anders, nl. ... Ik heb nooit vragen
• Iemand anders, nl. ... Internet site contactformulier. 
• Iemand anders, nl. ... Jan en Joke.
• Iemand anders, nl. ... juco
• Iemand anders, nl. ... mede coördinatoren
• Iemand anders, nl. ... Pupillencoördinator en bestuurslid
• Iemand anders, nl. ... trainer
• Iemand anders, nl. ... trainercoördinatoren
• Iemand anders, nl. ... Vader, is ook trainer
• Iemand anders, nl. ... voorzitterWOC
• Trainer 
• Trainer Hr. Peter Cras

• Andere leden
• Ben Saris
• Ben Saris / Henk van Hak (coördinatoren baanatletiek)
• Combinatie van
• contact persoon wandelaars
• coördinator
• degene die ik nodig heb
• geen idee
• hangt van de situatie af
• Hr. Peter Cras
• Ik heb nooit vragen
• Internet site contactformulier. 
• Jan en Joke.
• juco
• mail/telefoon/persoonlijk
• mede coördinatoren
• Pupillencoördinator en bestuurslid
• trainer
• trainercoördinatoren
• Vader, is ook trainer
• voorzitterWOC



Vraag 25 Wat vindt u van ons clubblad de Di-GMer voor wat betreft 
vorm/inhoud/info? Respons <2

• Afschaffen
• alleen digitaal nodigt niet echt uit om te lezen. Misschien wel echt niet..
• als blad was het leuker om te lezen
• bij verhalen door personen. Even een foto van die persoon.
• door de frequentie is veel info al weer achterhaald; lange lijsten met jarigen 

mogen eruit
• Frequenter een nieuwsbrief met artikelen en highlights i.p.v. een clubblad.
• Ik weet dat het er is en daarom lees ik het afentoe. Maar ook hierbij, promoot 

de Di-GMer meer zodat meer mensen weten dat er een clubblad rond gaat. 
• In een blad bladeren blijft fijn!
• interngericht en niet van deze tijd. Stop ermee
• is afhankelijk van de redactie
• kijk naar andere clubbladen
• Meer content vanuit leden, maar dat valt niet mee denk ik
• meer stukjes over atleten met name jeugd
• Ook weer op papier.
• overbodig, nieuwsbrief en website voldoende
• Sinds het blad digitaal is lees ik het veel minder tot nauwelijks
• Sinds het digitaal is gegaan lees ik het slecht tot bijna niet. Hoop dat er weer 

een blad komt
• Wat is dit, nooit gezien?
• Weer een clubblad op papier 



Vraag 26 Wat vindt u van onze website voor wat betreft vorm/inhoud/info 
• De suggestie voor het clubblad geldt ook voor de site.  
• een voldoende,m aar de logica is niet altijd aanwezig
• Hij is informatief. Maar direct link bij de trainingstijdstip groepen niet direct 

een link om een vraag aan de trainer van die groep te kunnen stellen.
• ik stuur regelmatig fotoalbums in maar die komen niet op de website en ik 

hoor dat dit ook bij anderen het geval is.
• Ik vind de site erg rommelig en druk.
• inhoud oké, vorm en stijl wat oud en achterhaald
• je moet wel even weten hoe te zoeken
• Lastig om info te vinden
• Meer content van leden 
• Meer foto's filmpjes? 
• Minder tekst, meer foto's
• Navigatie niet altijd duidelijk
• Niet makkelijk om duidelijk info te vinden
• Prima website
• Te complex, belangrijke info moet op homepage prominent te zien zijn. BV 

aflassen training
• uitval trainingen zou beter bijgehouden mogen worden
• vaak worden toegesuurde foto's niet geplaatst op het album
• zorg dat er meer informatie op tijd op de voorpagina staat
• zou fijn zijn als er een smartphone app zou zijn



Vraag 26 Website uitstraling

• AVGM is goed bekend in Best en omgeving
• de uitstraling zit em denk ik voornamelijk in de baan en overige faciliteiten. 
• Ga zo door. Maak wel het plaatsen van artikelen en content meer toegankelijk
• geen
• Geen.
• goed
• Ik heb aantal keren voor informatief gekozen voor website, ik weet niet of het mogelijk is 

er actuele content van clubleden te vermelden
• Is ok
• Leuke website! erg overzichtelijk en het heeft een mooi uiterlijk. Ik zou alleen wel 

afentoe de afbeeldingen (zoals de banner) een keer veranderen. Hierdoor blijft de 
website iets actueler. 

• Mooi opgezette website.
• ouderwets, kan nog steeds niet alles vinden op een logische plek
• Prima
• Uitstraling mag van mij op de schop
• zie eerder opmerking.



Vraag 27 Hoe belangrijk vindt u het dat er geld en energie wordt gestoken in een goede 
trainersopleiding? 



Vraag 28 Hoe vindt u de begeleiding door de trainer(s) tijdens de trainingen? 



Vraag 29a Inspanningsnivo



Vraag 29b Variatie



Vraag 29c uitdagend



Vraag 29d duidelijke instructie



Vraag 29E gedisciplineerdheid



Vraag 30 t/m 33
Vraag 30 Wat vindt u van de duur van de trainingen Vraag 31 Wat vindt u van de avondtrainingstijden? 

Vraag 32 Wat vindt u van de weekendtrainingstijden? Vraag 33 Wat vindt u van het aantal trainingen per week? 



Vraag 30 t/m 33
Vraag 30 Wat vindt u van de duur van de trainingen Vraag 31 Wat vindt u van de avondtrainingstijden? 

Vraag 32 Wat vindt u van de weekendtrainingstijden? Vraag 33 Wat vindt u van het aantal trainingen per week? 



Opmerkingen trainingen

Baan
• De cijfers moet je vergeten, want ik ben de trainer dus ik beoordeel 

mezelf niet.
• De scholing van de trainer kun je terug zijn in de trainingen. Ook de 

betrokkenheid van de trainer in zijn / haar atleten (zijn ook 
loopatleten) heeft veel invloed op of zij aan de activiteiten van de 
vereniging meedoen. 

• Geen/weinig mogelijkheden om zelf te trainen naast de 
openingstijden vd baan.

• Het is altijd leuk
• Trainingstijden vind ik erg fijn, je kunt van te voren gemakkelijk eten 

en nog wat voor school doen. De training stopt ook op tijd, waardoor 
je eventueel na de training nog wat voor school kunt doen.

Lopen
• (loop)trainer geeft (verkeers) aanwijzingen maar leden luisteren hier niet altijd naar. Duidelijkere 

stellingname van trainers en bestuur mbt aanwijzigen trainers (als er op de weg gelopen wordt)
• Soms zou dan persoonlijk toegespitste programma's heel fijn. Zeker als je een loopdoel hebt. "
• Bij loopgroepen geen duidelijke visie/doel, moet meer spreiding zijn in niveau/snelheid. Veel 

lopers lopen altijd te hard. Gevarieerder trainen
• De scholing van de trainer kun je terug zijn in de trainingen. Ook de betrokkenheid van de 

trainer in zijn / haar atleten (zijn ook loopatleten) heeft veel invloed op of zij aan de activiteiten 
van de vereniging meedoen. 

• De training is eenzijdig, alleen duurlopen, te weinig trainingen op de onverharde weg, m.i. zou 
de trainer gebaat zijn met bijscholing.

• Een trainingsdag  voor mensen die over dag thuis zijn
• Er is te weinig onderlinge samenhang tussen de loopgroepen, er zitten gaten op het 

inspanningsnivo.
• evt. op zondag nog een grote afstanden groep
• Ik ben aangesloten bij de start to run na een blessure. Misschien kan er één keer per jaar een 

training komen voor  terugkomers.
• Ik merk dat ik op zaterdag in een loopgroep zit die net te langzaam gaat. Mijn vaste loopgroep 

en trainer van de woensdagavond is er dan niet. Ik vind de zaterdag daarom eigenlijk een 
verloren en niet efficient trainingsmoment.

• Ik mis een trainingsgroep om 0-5 km te lopen. Die is er alleen in start to run. Zo ver mij bekend.
• Ik vind jammer, dat vrijdagavond geen training is
• Laat thuis van werk en daardoor of net gegeten of training niet kunnen halen. Zou fijn zijn als 

trainingen uurtje later kunnen
• "Meer oefeningen ,warming up En cooling-down"
• vraag 29 is 7 gemiddeld omdat er verschil is tussen de laatst opgeleide loop-trainers (een 9) en 

de routinematige hulptrainers.

Wandelen
• bovenstaande ingevuld over t nordicen...
• Heel veel waardering voor inzet en de manier waarop ze training 

geven.!
• Ik zou graag ook de mogelijkheid tot een 2e nordic walking training 

willen hebben, bv woensdagavond
• Is ok
• Pieter is een zeer goede begeleider. Serieus, duidelijk en 

betrouwBaar.
• Superrrr!
• vragen zijn echt weer alleen op atletiek en hardlopen gesteld. Niet 

voor wandelgroepen (NW) jammer. 

Bootcamp
• …



Opmerkingen aanpak

• Ben erg tevreden.   
• bestuursleden dienen leidende rol te pakken bij het nemen van initiatieven 
• De eilandjes moeten verdwijnen in de vereniging, de vereniging is van ons allen en niet van bepaalde mensen
• "De vragenlijst is te algemeen<br />voor wedstrijdsport (TCB) en<br />recreatiesport ( TCL)"
• Het bestuur doet het nu goed vind ikzelf.
• Hier heb ik niet zo'n kijk op en me niet in verdiept. 
• Hier staan teveel onderwerpen in 1 lijst. Onoverzichtelijk
• ik ben tevreden.
• K zou t nie weten
• Lastig te beoordelen, aangezien mijn kennis over bijv. financiële situatie en (voldoende) ledenaantal nihil is. Mijn scores hebben dan ook weinig waarde. Ik ga er vanuit dat het 

bestuur capabel genoeg is om e.e.a. te beoordelen en te besluiten.
• mutaties in de (hulp)trainers groepen baan en lopen duidelijker communiceren naar de leden
• niet alleen aan atletiek denken, maar ook meer aandacht voor wandelen en NW.  Deze enquete is er een redelijk bewijs van dat dit niet echt wordt meegenomen.
• "Organisatie loopevenement,<br />In de laatste jaren zijn vervallen zonder duidelijke redenen:<br />GBB, RvNB, Ekiden, Orientatieloop<br /><br />"
• recreatief touren op racefiets en mtb , als aanvullend aanbod en afwisseling.
• Veel dingen zijn al goed geregeld. Ik zie alleen nog mogelijkheden voor wederzijds begrip tussen lopers en baanatleten
• Verbeter de in- en doorstroom van lopers naar een juiste niveau loopgroep zodat trainingen  uitdagend en competitief worden
• wanneer leden recreatief de sport willen beoefenen dit accepteren en niet verplichten tot wedstrijddeelname. Roept veel weerstand op.
• Zichtbaarheid/ bekendheid  van bestuur-trainers-clubjes door pas/groepsfoto's vd personen op website bij de functies.
• Zorgen dat er voldoende niveau van trainingen zijn die aansluiten. Zodat bij terugkomst van een blessure gemakkelijk kan worden begonnen op een lager niveau en weer langzaam 

naar een hoger niveau. Geen competentie tussen de groepen onderling!



Vraag 35Tot slot: zou u vrienden of kennissen het lidmaatschap aanbevelen? 
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