
Enquête 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd in deze nieuwsbrief een samenvatting van de resultaten van de enquête die 
eind oktober 2020 is uitgezet. We hebben o.a. vragen gesteld over de organisatie, waar jullie trots op zijn, over het 
vrijwilligerswerk, wat gaat goed, wat kan beter en wat jullie mee willen geven aan het bestuur. 
De enquête is door 463 respondenten van jong tot oud ingevuld, een mooi resultaat. 
Hieronder de belangrijkste conclusies van de gestelde vragen per thema. 
Een uitgebreide samenvatting van de resultaten is HIER te lezen. 

De vereniging en ik
Er zijn voldoende aanknopingspunten om te concluderen dat de club een fijne en prettige omgeving biedt voor de meeste 
respondenten. De aspecten communicatie en afspraakbewaking bieden ruimte voor verbetering ten opzichte van de andere 
aspecten.

Trots op de vereniging
De respondenten zijn overwegend trots op verschillende aspecten van de vereniging, met uitzondering van het eerste elftal. 
Het gebrek aan trots uit zich daar vooral in een hoog percentage “geen mening/weet niet”, wat opvallend is gezien de positie 
van het eerste elftal op de ranglijst. De meest logische verklaring is dat de interesse in het eerste elftal onder de responden-
ten niet groot is.

Mijn bijdrage
Bij niet-vrijwilligers ligt nog een flink potentieel om als vrijwilliger geactiveerd te worden. Voor een deel gaat het hier om 
mensen die al wél het nodige voor de club lijken te doen, maar nog niet als vrijwilliger herkend of benoemd worden (door 
henzelf). Verder lijkt het bewustzijn op orde over de hoeveelheid werk die een vereniging heeft liggen. Het besef hoe bij te 
dragen aan de vereniging loopt daar wat op achter. Ook daar ligt een mogelijkheid om het vrijwilligerspotentieel te vergroten.
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Online informatieavond verbouwing op 29 maart 2021
Op 29 maart 2021 zal een online informatieavond worden georganiseerd over de status van de verbouwing van clubhuis 
Noord. Tijdens deze informatieavond zal onder andere een terugblik worden gegeven in de gemaakte afspraken uit het 
fusieplan, de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden en de uitdagingen die wij in dit project zijn tegengekomen. Daarnaast zal 
vooruit worden gekeken naar de stappen die nog gezet moeten worden totdat de realisatie van de verbouwing is uitgevoerd. 
Deze informatieavond is bedoeld voor alle leden, vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen. De link voor het bijwonen van de 
online informatieavond zal circa 1 week voorafgaand aan de informatieavond worden gepubliceerd. 

Zaterdag 20 maart, 20.00 uur De allereerste Montfoort S.V.’19 online pubquiz
Zet deze datum maar vast in jullie agenda. Onze presentatoren Robin Stokman en Jeroen de Vlieger nemen jullie mee 
in een avondvullend programma met een keur aan vragen en anekdotes. Houdt de social mediakanalen in de gaten, 
verder info volgt snel! 

https://website.storage/Data/MontfoortSV19/RTE/Bestanden/MenuItem/567/Samenvatting_Analyse_enquete_2020_Montfoort_S.V.19.pdf


Prestatie versus plezier
Spelers hebben een duidelijke voorkeur voor het gezelligheidsaspect van de vereniging, waarbij ze wel hogere eisen stellen 
aan de eigen ontwikkelmogelijkheden dan nu door de vereniging. Wel is men te spreken over de passendheid van de eigen 
teamomgeving.

De respondenten is gevraagd om op drie open vragen een antwoord te geven. 
Wat valt er op? 
De grote hoeveelheid antwoorden op de open vragen getuigen van een grote betrokkenheid. Daarbij is duidelijk dat sommige 
onderwerpen nader aan het hart liggen dan andere. Een aantal daarvan komt voort uit het achterliggende fusietraject, zoals 
de balans tussen prestatie en plezier, de focus op het eerste elftal (teveel/te weinig), het nieuwe clubhuis en de versmelting 
van culturen of het gebrek nog daaraan. Dat de fusie nog niet volledig verwerkt is, blijkt uit de soms lijnrecht tegenover elkaar 
staande suggesties bij deze antwoorden. Aan de andere kant is er ook een mooie ontwikkeling zichtbaar van respondenten 
die aangeven dóór te willen, en de oude clubs achter zich te laten. Het is goed om te zien dat er veel complimenten worden 
uitgedeeld aan het bestuur. 

Wij willen iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld. Het geeft ons als bestuur veel informatie. Belangrijke 
aandachtspunten die we meenemen zijn o.a. het aandacht blijven houden voor heldere en duidelijke communicatie, 
afspraakbewaking, balans tussen prestatie en plezier, het vrijwilligerspotentieel, het nieuwe clubhuis en de stem van de 
jeugd. Maar bovenal de toekomst van onze prachtige vereniging! 

Dinsdag 9 maart om 20.00 uur organiseren we een online sessie waarin we toelichting geven op de resultaten van de 
enquête. Je bent van harte uitgenodigd! Wil je deelnemen? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@montfoortsv19.nl, 
je ontvangt dan een link om deel te nemen aan deze sessie. Tot slot willen we Paul Baan bedanken voor zijn hulp bij het 
samenstellen, uitzetten en maken van de analyse van de enquête. 

Senioren in coronatijd
Wat kijken we allemaal uit naar lekker met elkaar voetballen. Iets wat tot vorig jaar zo gewoon leek is nu iets om echt naar 
toe te leven. Vanaf woensdag 3 maart mogen spelers tot en met 26 jaar gelukkig weer met elkaar buiten sporten. Het is een 
kleine stap maar wel een belangrijke: het dieptepunt lijkt achter ons te liggen. 

Inmiddels heeft de KNVB besloten om alle competities in de A- en B categorie dit seizoen niet meer te hervatten. Alleen onze 
JO19-1 en JO17-1 hebben nog een kans op hervatting van de competities. 

Wisten jullie dat we dit seizoen mogelijk nog een regio competitie spelen voor de B-categorie? Dit wordt vanuit de KNVB 
georganiseerd. Mocht dit om wat voor reden niet lukken en zijn er toch mogelijkheden om onderling te spelen dan zullen we 
zelf als Montfoort S.V. ‘19 zorgen dat we voetballend dit seizoen afsluiten.

Op de korte termijn gaat er op zaterdag 20 maart vanaf 20.00 uur een heuse digitale Pub Quiz gehouden worden voor de 
senioren. De voorbereidingen worden getroffen en het belooft een mooie (online) avond te worden.  Mocht de avondklok dan 
nog steeds gelden, dan wordt de aanvangstijd verplaatst naar 16.30 uur. Maar het gaat gebeuren en het zou leuk zijn als zo 
veel mogelijk leden, sponsoren en ouders mee gaan doen.

Naast het voetbal zelf missen we natuurlijk ook de onderlinge gezelligheid. Een biertje drinken na afloop van de wedstrijd, 
het dolletje in de kantine, de evaluatie tijdens de 3de helft, etc. Als bestuur willen we alle seniorenteams per team 75 
consumptiebonnen geven om straks als de kantine weer open is lekker te genieten van wat drinken en eten. 
We hopen dat het dit seizoen nog lukt en anders zullen we dit doorschuiven naar volgend seizoen. 

Iedereen baalt natuurlijk van de situatie waar we in zitten. We houden echter de moed en we hopen dat we door 
bovenstaande initiatieven toch iets voor jullie te mogen betekenen.
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