Resultaten activiteitenenquête
In de zomer hebben we via de mail een enquête naar al onze seniorenleden verstuurd. Doel van deze
enquête was het in kaart brengen van de “huidige” activiteiten die de Wedstrijdcommissie organiseert. Van
de 395 leden hebben er maar liefst 95! de enquête ingevuld! Alleen dat is al een geweldig resultaat.
Hieronder een paar uitslagen die eruit springen:
-

Clubkampioenschappen dubbel: 63% heeft er niet aan meegedaan, terwijl 78% het wel een leuk
toernooi vindt.

-

Clubkampioenschappen singel: 80% heeft er niet aan meegedaan, 61% vindt het een leuk
toernooi
Op de vraag om welke reden spelers niet meededen aan beide
clubkampioenschappen kwamen de volgende antwoorden het meest voorbij:




-

te druk
blessure
teveel verhinderingen

Alle activiteiten worden gewaardeerd. De meeste geven aan de activiteiten leuk te vinden of hebben
er geen mening over. Succesnummers zijn:




oliebollentoernooi
clubkampioenschappen
Snert, Bokbier en Glühwein toernooi

Op de vraag welke activiteit(en) men graag zou zien bij Wings kwamen oa de volgende suggesties voorbij
-

high tea tennis
openingstoernooi
laddercompetitie
racketavond
iets voor de 50+
Dinsdagavondcompetitie voortzetten in de winter, kleinere poules, bijv. 7 koppels, vaker spelen en
dan met promotie en degradatie.

Als gouden tip ontvingen we o.a. de volgende suggesties:
-

Thema avonden / feestavond (Nederlandstalig, 70’s, 80’s, 90’s)
Informeren via social media (o.a. facebook)
Enthousiasmeren d.m.v. tennistrainer;
Vragen van een kleine bijdrage zodat er iets te winnen is.
vraag elke deelnemer een ander lid van Wings er bij te betrekken
Op tijd informeren m.b.t. een activiteit

We willen iedereen die de tijd en moeite heeft genomen om de enquête in te vullen heel erg bedanken! Wij
als commissie gaan er mee aan de slag!
Op de volgende 2 pagina’s kun je de resultaten van de enquête terugvinden.

De Wedstrijdcommissie!

Ik heb dit jaar meegedaan met de clubkampioenschappen ENKEL en MIX in maart
ja

16 (16.67%)

nee

80 (83.33%)

Heb je hierboven JA geantwoord, geef hieronder dan aan hoeveel onderdelen
1 onderdeel, twee is teveel

7 (43.75 %)

1 onderdeel, geen maatje voor
mix

1 (6.25 %)

1 onderdeel, enkel vind ik niet
leuk

3 (18.75 %)

1 onderdeel, dubbel vind ik
niet leuk

1 (6.25 %)

2 onderdelen

4 (25 %)

Heb je hierboven NEE geantwoord, geef hieronder de reden aan:
geen maatje voor de mix

7 (9.09 %)

te laat met inschrijven

1 (1.3 %)

ik vind de
clubkampioenschappen niet
leuk, reden:

2 (2.6 %)

ik heb het te druk

17 (22.08 %)

ik was met vakantie

16 (20.78 %)

ik vind het te koud in maart

16 (20.78 %)

andere reden

29 (37.66 %)

Zou je meedoen als de mix- en enkelclubkampioenschappen apart van elkaar gespeeld
worden.
ja

48 (53.33 %)

nee

43 (47.78 %)

Ik heb dit jaar meegedaan met de clubkampioenschappen DUBBEL in juni
ja

34 (35.05 %)

nee

63 (64.95 %)

Heb je hierboven NEE geantwoord, geef hieronder de reden aan:
geen maatje voor de mix

4 (6.78 %)

te laat met inschrijven

4 (6.78 %)

ik vind de
clubkampioenschappen niet leuk,
reden:

1 (1.69 %)

ik heb het te druk

12 (20.34 %)

ik was met vakantie

18 (30.51 %)

andere reden

24 (40.68 %)

Wings organiseert jaarlijks onderstaande activiteiten.
Oliebollentoernooi (januari)
leuk

67 (69.79 %)

niet leuk

4 (4.17 %)

geen mening

25 (26.04 %)

Clubkampioenschappen enkel & mix(maart)
leuk

61 (63.54 %)

niet leuk

15 (15.63 %)

geen mening

20 (20.83 %)

clubkampioenschappen dubbel (juni)
leuk

78 (82.98 %)

niet leuk

3 (3.19 %)

geen mening

13 (13.83 %)

Alles kan en mag toernooi (juli)
leuk

34 (38.2 %)

niet leuk

7 (7.87 %)

geen mening

48 (53.93 %)

Mens Night (September)
leuk

29 (32.95 %)

niet leuk

7 (7.95 %)

geen mening

52 (59.09 %)

Vrijdagavond mix (start oktober)
leuk

45 (50 %)

niet leuk

7 (7.78 %)

geen mening

38 (42.22 %)

Snert, Bokbier en Gluhwein toernooi (November)
leuk

55 (57.89 %)

niet leuk

9 (9.47 %)

geen mening

31 (32.63 %)

Ladies Night (November)
leuk

44 (48.89 %)

niet leuk

5 (5.56 %)

geen mening

41 (45.56 %)

Zou je liever aan een eendaagse activiteit of aan een meerdaagse activiteiten
wel

15 (15.96 %)

niet

6 (6.38 %)

maakt niets uit

67 (71.28 %)

andere reden

7 (7.45 %)

Zou je het goed vinden als we af en toe via een korte enquete jouw mening peilt?
Dat vind ik prima

68 (70.1 %)

Dat vind ik niet goed

1 (1.03 %)

Daar heb ik geen probleem
mee

30 (30.93 %)

