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Resultaten 
Ledenenquête 2016

Uitvoering onderzoek is mede mogelijk
gemaakt door RenM|Matrix
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Voorstellen: Kristel Kooij Manager sportparticipatie. Fijn dat jullie er allemaal zijn.Online enquête, lengte circa 20 minutenUitvoering en verwerking dankzij de steun van RenM MatrixUitgestuurd naar 2 adressen per vereniging met verzoek 1x per vereniging deel te nemenIn 2014 ingevuld door 69 verenigingen in 2016 door 79!



Beoordeling dienstverlening KNRB gestegen onder alle verenigingen.

Beoordeling dienstverlening KNRB
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Nog niet alles op ambitie niveau, maar wel gestegen sinds 2014Gemiddeld schoolcijfer voor dienstverlening door de KNRB gestegen van 5,6 naar 6,5Circa 85% van de verenigingen heeft afgelopen 2 jaar gebruik gemaakt van dienstverlening  door de KNRBBeoordeling commissies en Bondsbureau het hoogst bij beoordelen onderdelen.



Taken en beoordeling KNRB – op onderdelen

Beoordeling taken op hoe belangrijk en hoe het nu wordt uitgevoerd.
% (heel 

erg) 
belangrijk

% (heel) 
positief % verschil

Sportparticipatie
Faciliteren van roei-evenementen (toertochten, marathons en wedstrijden) 81 70 -11
Organisatie en accreditatie van instructeurs-, coach- en kamprechteropleidingen (opleiden kader) 95 64 -31
Sportontwikkeling (kennisdeling/verenigingscontact/aangepast roeien/ondersteuning van (nieuwe) 
verenigingen) 89 57

-32
Algemeen
Helpen verkrijgen en organiseren van topsport evenementen (vb. WK 2016) 74 80 +6
Communicatie (knrb.nl, roeien.nl, ledenpost, social media, pers) 91 69 -22
Sponsoring (werven en accountmanagement van bondssponsors/supplierrs) 90 47 -43
Financiën (o.a. ledenadministratie/begroting/budget bewaking) 85 51 -34
Belangenbehartiging van de roeiers en verenigingen in Nederland 89 53 -36
Topsport
Talentontwikkeling (scouten/selectie en begeleiding junioren/U23) 90 34 -56
Topsport (medailles, kwalificaties Olympische Spelen, anti-doping regeling etc.) 88 77 -11
Commissies
Ondersteuning verenigingen op specifieke vragen 91 60 -31
Expertise op verschillende onderdelen 93 64 -29
Bestuur
Ontwikkelen en uitrollen visie 86 41 -45
Belangenbehartiging/zichtbaarheid internationale relaties/toernooien 81 75 -6
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Nog steeds scoren bijna alle taken belangrijk gescoord. Doen we geen dingen die niet belangrijk zijn of, doen we te weinig?Nog veel werk te verzetten op talentontwikkeling, uitdragen beleid en sponsoringTalentontwikkeling krijgen we nog steeds veel kritische geluiden over. Dit was ook al zo in 2014. Hier merken we verdeeldheid onder verenigingen. Belangenbehartiging t.o.v. 2014 sterk verbeterdAanvullende hulp meest gewenst bij kader ontwikkeling-behoud-werving vrijwilligers en leden.



De gemiddelde vereniging

Gemiddelde 
burgervereniging

292 leden

Recreatief*
71%

Wedstrijd
***
3%

Niet 
roeiend

5%

Recreatief/ 
wedstrijd**

21%

Gemiddelde 
studentenvereniging

559 leden

Recreatief* 
17%

Wedstrijd
***
12%

Niet 
roeiend 

34%

Recreatief/ 
wedstrijd**

38%

* Recreatief: trainen, toertocht, instructie ** Recreatief/wedstrijd: Nationale 
lange baan/regio/marathonwedstrijden/regio-ontmoetingen met 
wedstrijdkarakter *** Wedstrijd: nationale 2 km wedstrijden

Presentator
Presentatienotities
Gemiddelde burger vereniging 292 leden. Studenten 559 leden.Studenten verenigingen hebben een behoorlijk aantal niet roeiende leden en competitie/clubroeien is erg populair. Beperkte capaciteit aanbod tweedejaars competitie roeien kan hier voor problemen bij zorgenBij burger verenigingen is een heel klein aantal roeiers die aan 2km wedstrijden mee doet. De 3%bestaat voornamelijk uit junioren.80% van de burgerverenigingen heeft een jeugd afdeling. Hiervan gebuikt een kwart de KNRB leskaarten en beoordelen deze met een 7,3.Grootste groep leden van burger verenigingen traint alleen of neemt deel aan toertochten.
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60% van de verenigingen verwacht de komende jaren te groeien. Dit is iets minder dan 2 jaar geledenGroei komt uit alle leeftijdsgroepen en net als in 2014 door ledenbehoudRedenen om niet te groeien of misschien wel iets te krimpen zijn te weinig aanwas nieuwe leden en een te hoog verloop.Er zijn ook een aantal verenigingen die tevreden zijn over de huidige situatie en de betrokkenheid van de leden en de juiste sfeer wil handhaven.
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90%van de roeiverenigingen heeft één of meerdere roeicoördinatorenBij bijna alle studenten roeiverenigingen wordt deze coördinator gedeeltelijk betaald. Hoe groter de vereniging, hoe meer uren er beschikbaar zijn. Een betaalde coördinator heeft meer uren beschikbaar op studenten verenigingen dan bij roeiverenigingenDe helft van de verenigingen heeft een eigen instructeurs of coach opleiding. Toch heeft bijna 90% van de verenigingen behoefte aan de opleidingen van de KNRB.



KNRB communicatie



Beoordeling communicatiemiddelen KNRB

% Totaal Soort vereniging

Burger Studenten

KNRB.nl

(heel) positief 66 67 62
Weet niet/geen mening, ben niet bekend met de website

10 10 10

Roeien.nl

(heel) positief 62 59 72
Weet niet/geen mening, ben niet bekend met de website

16 19 10

Social media KNRB

(heel) positief 46 33 86
weet niet/geen mening, ben niet bekend met de social media van 
de KNRB 41 52 10
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Nieuwe KNRB site is goed ontvangen 66 % is (heel) positief. Slechts 10% zegt de site niet te kennen 4 maanden na de introductie.Vooral studenten verenigingen zijn (heel) positief over roeien.nl & de inzet van sociale media door de KNRB.Opvallend is dat 52% van de burger verenigingen niet bekend is met de sociale media van de KNRB.



Conclusies

• Beoordeling van dienstverlening door KNRB is duidelijk gestegen, maar nog niet op 
gewenst niveau

• Het is nodig om de komende jaren veel aandacht te besteden aan talentontwikkeling 
en het uitdragen beleid.

• De meerderheid van de verenigingen denkt nog steeds te groeien
• Opleiden van kader is het aspect waar men het meeste ondersteuning kan gebruiken
• De communicatiemiddelen die de KNRB inzet worden positief beoordeeld, maar 

delen van kennis kan nog beter
• De contacten die er zijn kunnen nog meer uitgebouwd en benut worden
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Resultaten bevestigen gevoelStijgende lijn communicaties/dienstverlening en zichtbaarheid wat er gedaan wordt/kunnen doen doorzetten.Geen acute wijzigingen nodig in meerjaren-ambities, aandachtspunten sluiten aan.Verenigingsbezoeken worden positief ontvangen en dit willen we graag doorzetten.Commissies doen het erg goed. Ontwikkeling van commissies kan ons nog verder helpen.



Vragen ??



Geformuleerde en bevestigde meerjarenambities 2017+

Met en van
elkaar leren

Binden en
boeien

Sterke verenigingen
door een

sterk kader

Talentontwikkeling Samen naar de 
wereldtop
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