
THE OAR
ENQUETE
2020



WIE HEEFT ENQUÊTE INGEVULD



INITIATIES : HOE ?



WAT DEED JE BESLUITEN LID TE 
WORDEN ?

• Leek me een toffe complete sport en 
initiatie was goed meegevallen.

• Het fijne onthaal, de goede clubsfeer, 
de goede begeleiding

• Het enthousiasme van de club

• Leuke sport in een heel mooie setting

• Omschrijving van de club waarden/idee 
op de website

Werd je goed 
opgenomen in 
de groep ?



• Watersport, buitensport en teamsport

• Buitenlucht + beweging + toffe 
mensen + leuke club

• Het concept roeien doet mentale 
grenzen vervagen, draagt zijn 
steentje bij in het onderhouden van 
fysieke kracht en lenigheid maar 
vooral is het genieten om met andere 
sympathisanten heel het ritueel te 
doorlopen van ploegenverdeling, 
voor uit het schap, afstellen, water 
op, trainen (alleen, 2, of meer of in 
groep bv 3 skiffs samen), van het 
water komen, opruimen en 
reflecteren over wat was en komen 
zal aan de toog.

WAAROM 
ROEI JE ?



IN WELKE
BOTEN
ROEI JE 
GRAAG ?



WELKE TRAININGEN DOE 
JE WEL/NIET GRAAG?

• Alles graag, indien prestatieverhogend

• Mix van techniekoefeningen en intensievere 
kracht/snelheid/uithoudingsoefeningen doe ik 
graag

• Ergo niet zo graag

• Graag: fysieke trainingen - niet graag: 
technische oefeningen

• Vaak zijn het dezelfde trainingen, gevarieerde 
trainingen hangen vaak af van diegene die 
op slag is.



“

”

HOE KUNNEN WE TRAININGEN LEUKER EN 
INTERESSANTER MAKEN?

• Training op tijd beginnen.

• Ik vind het goed zoals het nu is.

• op voorhand met de ploeg afspreken wat we gaan doen( 
aandacht erbij houden) en dan tijdens de training wat 
uitdagingen aangaan ( accenten leggen) 

• fysiek aspect wat meer uitdagen

• betere nabespreking



HOEVEEL 
DENK JE DAT 
HET LIDGELD 
VAN DE CLUB 
MAG ZIJN ?

• Ik vind het lidgeld zeer normaal

• 200, 240, 280, 300 euro

• Zoals het nu is :)

• Vrij te kiezen met een minimum 

bedrag



IK VIND DE 
TRAINERSGROEP

Dat alle leden 
voldoende aandacht 
krijgen: 

• de initiatie; 

• vervolg van de initiatie, 

• jeugd, 

• competitiejeugd, 

• veteranen. 

Hier zijn dus veel trainers 
voor nodig...



IK KRIJG VOLDOENDE BEGELEIDING ?



WAT VIND JE 
VAN VOLGENDE 
ACTIVITEITEN?



WAT VIND JE VAN DE FREQUENTIE 
VAN DE ACTIVITEITEN?



WAT VIND JE VAN DE INFRASTRUCTUUR ?

• Knap in vergelijking met de financiële mogelijkheden!
• Steiger wordt met toenemend ledenaantal beperkend!



OM OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN DE 
CLUBACTIVITEITEN LEES IK / BEKIJK IK / VOLG IK

De nieuwsbrief vind ik overzichtelijk. De valven worden goed gebruikt. De 
toespraken zijn aangenaam.  Open communicatie.



• Wat is dat?

WAT ZOU JIJ 
GRAAG 

DOEN OM 
JE 16 

ENGAGEME
NTS-UREN IN 
TE VULLEN?  

• onderhoud van boten

• onderhoud van de zaal

• toogdienst

• onthaal bij bezoek van 
scholen/organisaties @ club

• Sportkamp 

• Af en toe poetsen

• Website, sociale media, .. 

• Waar vereniging behoefte aan heeft

• Ik wil gerust helpen waar nodig :)



WAT MOETEN WE ZEKER IN DE WERKING 
VAN ONZE CLUB BEHOUDEN?

• De supersfeer!!!

• Het zotte, impulsieve. Kortom de OAR-manier van werken

• Sfeer, variatie wedstrijden, roeikamp, toertochten, trainingen, leuke dingen 
doen met de leden naast roeien.

• Geen druk naar wedstrijden , ieder beslist wat hij graag doet

• Iedereen verwelkomen

• Het warme welkom voor nieuwstarters en begrip bij het initiatietraject

• Gemengd roeien: m/v, jong/oud; goed/beter; ... . Werkuren. Initiatie

• Eenheid en respect. Stilte waar wenselijk



WAT IS JE BESTE 
HERINNERING 
OP DE CLUB?

Er zijn in die korte tijd al veel leuke. Moeilijk een te benoemen

Zoveel tijd heb ik niet..

De 6u in de ochtend Roeimomenten in de tijd met Markus

Vele. En beste moet misschien nog komen ..

Ludo die handverwarmers uitdeelt

Het samen bouwen aan club en het clubhuis (alhoewel Fred 
het meeste heeft gedaan). De toertochten, de vroege 
trainingen, ... en de stoof in de chalet!



HOE 
ERVAAR JE 

HET BESTUUR 
VAN DE 

CLUB?

• Perfect!

• Niet aanwezig op clubniveau (update aan begin maand 
en nieuwsbrief is zowat het enige)

• Er worden knappe evenementen georganiseerd. Daarvoor 
ben ik het bestuur dankbaar

• Heel goed en toegankelijk!

• Mag uitgebreid worden met een vrouw

• Toewijding, inzet en 'niets dat we niet kunnen'- mentaliteit 
zijn geweldig

• Prima, toegankelijk. Zou wel eens openbare 
ledenvergadering willen zien met toelichting financiële 
situatie club, aantal (actieve) leden, bestuursprioriteiten, 
etc

• …



• Ijs

• Soms geen trainer in de boot, wat 
leidt tot trainingen zonder doel, 
oefeningen, variatie

• Dat er zoveel mensen te laat komen 
voor de training!

IS ER IETS DAT 
JE MINDER 
PRETTIG 
VINDT?



• Op tijd komen – ook trainers zodat meer tijd 
voor toogpraat

• Meer trainers aantrekken

• Roeiers op voorhand laten melden dat ze 
komen

• De te gebeuren taken vroeger inplannen

• Meer inspraakmogelijkheden door leden

• Avondtrainingen iets later laten beginnen 
(19.00 h)

• Meer coaching nieuwe roeiers ná initiatie, heb 
de indruk dat er daarna een beetje zwart gat 
zit

• Soms iets beter en sneller plannen van vb
wedstrijd

• De cafetaria warmer (verkleinen) maken

IDEEËN 
NAAR NOG 

BETER?



DENK JE DAT 
HET ZIN HEEFT 
DEZE ENQUÊTE 
REGELMATIG 
TE HERHALEN? • Knap gedaan. Bedankt om te 

luisteren.

• Hoe worden de resultaten 
eventueel publiek gemaakt of is dit 
niet de bedoeling?


