
Beste leden, 

Medio april is een enquête uitgezet onder de leden. Het uitzetten van de enquête was een eerste 

stap in het ontwikkelen van een toekomstvisie voor VWDTP. De enquête was opgebouwd uit twee 

delen; onderzoek naar tevredenheid van de huidige situatie en nadenken over toekomstscenario’s. 

Hierbij willen we de eerste resultaten terugkoppelen. Na de zomervakantie zullen we verder gaan 

met het vervolg; namelijk het interpreteren van deze resultaten en hier met de leden verder over in 

gesprek gaan. Data van bijeenkomsten en hoe deze plaats zullen vinden volgen nog. 

De werkgroep, 

 

Nynke Hovinga 

Geert Kloetstra 

Steven Brakman 

Thomas Slijkhuis 

Klariëtte Antuma 

 

 

Resultaten enquête Toekomst VWDTP 

De enquête is door 243 leden ingevuld. Dit is 35% van het totaal aantal leden.  44% Van de 

respondenten is vrijwilliger bij de club. 

Van de 243 leden zijn 70% mannen en 30 % vrouwen. De helft van deze leden valt in de 

leeftijdscategorie 49-65 jaar en 8% is jonger dan 26 jaar. 

Bijna 90% van de respondenten doet voornamelijk aan zeilen, bijna de helft hiervan is recreatief 

zeiler en de andere helft is verdeeld tussen fanatiek of incidenteel wedstrijdzeiler. 70% heeft een 

eigen boot. 

De enquête zelf bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over tevredenheid van de huidige 

situatie en bestaat uit negen secties; randvoorwaarden, clubhuis, bestuur, normen & waarden, 

verenigingsgevoel & sfeer, communicatie, vrijwilligers, contributie en activiteiten. Het tweede deel 

gaat over de toekomst waarin de mening gevraagd wordt over 4 mogelijke toekomstscenario’s. In de 

afbeeldingen hieronder worden de resultaten per onderdeel en sectie weergegeven. 

De woordwolk (zie laatste afbeelding) bestaat uit de meest frequente aangegeven typeringen van 

VWDTP. Het woord dat het allermeest werd genoemd is gezellig (32 keer). Daarna werd het meest 

genoemd zeilen (13 x), leuk (12x), (prachtige)vereniging (12x) en unieke locatie (8 keer). NB; de 

grootte van het lettertype zegt niets over het aantal keren dat het woord is genoemd. 

 

In de enquête waren ook een aantal open vragen en was veel ruimte voor opmerkingen en eigen 

aanvullingen. Deze zijn geordend en geclusterd, het vraagt echter meer tijd om deze goed te 

verwerken tot een beknopte samenvatting. Dit deel zal tijdens fase 2 (in gesprek gaan) met de leden 

worden besproken.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


