ENQUETE JEUGDCLUBS
Om meer informatie te krijgen omtrent de redenen voor de dalende ledenaantallen bij veel
clubs verzoeken wij u onderstaande enquête in te vullen. Aan de hand van de resultaten van
deze enquête zal de KNSB-consulent de clubs van advies voorzien op het gebied van
ledenwerving en –behoud.
Invulinstructie enquête: het blokje (r) aankruisen indien van toepassing, voor avonden of
teams invullen welke aantallen het betreft, op de stippellijnen kunt u aanvullende informatie
noteren, bij keuzevragen (zoals Ja / Nee) omcirkelen wat van toepassing is)
Naam club:

……………………………………………………………………………..

Contactpersoon: …………………………………………………………………………..
Totaal aantal jeugdleden:

…………………..

Aantal jeugdteams:

………………

CLUBAANBOD
Heeft uw jeugdclub

1

2

meer schaakavonden of –middagen per week?

Wat zijn de tijden dat de club draait? Van ……………… uur tot ……..………… uur.
Welk speeltempo heeft uw club in de interne? ………………………………………….
Wat is het speeltempo van de zomercompetitie? ………………………………………...
Welke activiteiten organiseert uw club? Gaarne achter een activiteit aangeven hoeveel
avonden per jaar die activiteit plaatsvindt
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Interne competitie
Intern snelschaaktoernooi
Intern rapidtoernooi
Intern bekertoernooi
Intern doorgeefschaaktoernooi
‘Massakamp’ tegen een andere club
Lezing
Simultaan
Klokseance
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avonden per jaar
avonden per jaar
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avonden per jaar
avonden per jaar
avonden per jaar

1

Eddy Sibbing, mei 2018

q
q
q

Schaaklessen
Organisatie van een open toernooi
Diverse, nl………………………………

avonden per jaar
avonden per jaar

Aan welke regionale of KNSB-wedstrijden doet uw club mee? (met hoeveel teams)
q
q
q

regional jeugdcompetitie
KNSB-jeugdcompetitie
regionale teamsnelschaak

teams
teams
teams

SOCIALE ACTIVITEITEN
Stimuleert of organiseert uw club ook sociale activiteiten voor uw leden? (Indien u een
activiteit aankruist, gaarne daarbij de mate aangeven)
q
q
q
q
q
q
q

Eten na wedstrijden
Contact met zieke leden opnemen
regionale toernooien spelen
Nederlandse toernooien spelen
Buitenlandse toernooien spelen
Grootmeestertoernooien bezoeken
Mailtje bij verjaardags, attenties, etc.

altijd
altijd
altijd
altijd
altijd
altijd
altijd

Organiseert uw club nog niet genoemde activiteiten?

regelmatig
regelmatig
regelmatig
regelmatig
regelmatig
regelmatig
regelmatig

zelden
zelden
zelden
zelden
zelden
zelden
zelden

Ja

Nee

/

Zo ja,welke?…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

OPBOUW LEDENTAL
Is het ledental de laatste 3 jaar

gedaald

Heeft U een idee waardoor dat komt?

Ja

/

gestegen

/

Nee

/

stabiel

Zo ja, ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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Hoe ziet de leeftijdsopbouw van uw club eruit? (Gaarne in absolute aantallen invullen, als het
niet teveel moeite is. Heeft u het ledenbestand in Excel?)
0-6

7-8

9-10

11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 totaal

man
vrouw
totaal

Heeft uw club een duidelijk ‘profiel’ (topclub, gezelligheidsclub, etc.)?

Ja / Nee

Zo ja, welk profiel? ………………………………………………………………………
Hoeveel leden bezoeken gemiddeld een clubavond? ……………. (aantal of percentage)
Heeft U een idee waarom sommige leden weinig (niet?) komen op de clubavond? Ja / Nee
Zo ja, vanwege: ………………………………………………………………………………..
Kunt u die leden iets bieden zodat ze toch weer regelmatig(-er) komen? Ja / Nee
Zo ja, vanwege: ………………………………………………………………………………..
Is de doorstroom van jeugd naar senioren

goed / redelijk / matig / nihil / n.v.t.

Welke knelpunten spelen volgens u een rol bij de doorstroom van jeugd naar volwassen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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NIEUWE LEDEN WERVEN
Wat doet uw club om nieuwe leden te werven?
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Club heeft een eigen website
We staan op internet bij ‘schaakverenigingen’
We staan vermeld in de wijk- of stadsgids
We organiseren een beginnertoernooi voor geïnteresseerden in de buurt
We geven schaaklessen op scholen en/of buurtcentra
We publiceren regelmatig in de krant
We nemen deel aan buurtfeesten, braderieën, etc.
We maken publiciteit door folders en affiches
Anders, nl……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..
OPVANG NIEUWE LEDEN
Wat heeft uw schaakclub (nieuwe leden) te bieden?
q
q
q
q
q
q
q
q

Direct deelname aan competities
Informatieboekje en/of website met clubgegevens
Uitleg wedstrijdsystemen en competities
Schaaklessen
Geschikte leerboeken of cd-rom te leen of te koop
‘Mentor’ die een nieuw lid begeleidt
‘Startpakketje’: regels, informatie club, leermateriaal, etc.
Anders, nl…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
Ontbreekt er nog iets in het clubaanbod naar nieuwe leden toe?
Zo ja, wat?

Ja / Nee / Weet niet

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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RESULTATEN NIEUW BELEID
Wat is het resultaat van – eventuele - wijzigingen in uw beleid de afgelopen jaren: zijn er
leden bijgekomen of is het ledental afgenomen. Geef aan of uw club de afgelopen 3 jaar iets
gewijzigd heeft en of dat een positief of negatief resultaat heeft opgeleverd voor het ledental.
Denk aan veranderingen in competitieaanbod, deelname externe toernooien, rookbeleid,
sociale activiteiten, opvang nieuwe leden, samenwerking andere club, schaaklessen/-training.
a) ……………………………………………………………….. positief / negatief
b) ……………………………………………………………….. positief / negatief
c) ……………………………………………………………….. positief / negatief
d) ……………………………………………………………….. positief / negatief
SAMENWERKING ANDERE CLUBS
Werkt u samen met een andere schaakclub?

Ja

/

Nee

Zo ja, geef kort aan met welke club en op welk gebied:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ONDERSTEUNING
Indien U behoefte heeft aan ondersteuning op het gebied van ledenwerving en ledenbehoud,
gaarne aangeven van wie:
q
q
q
q

Ondersteuning vanuit de regionale bond
Advies en/of ondersteuning KNSB-consulent
Thema-avond over dit onderwerp
Anders, nl……………………………………………………………………………..
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Indien er volgens u nog andere relevante redenen of motieven zijn die een rol spelen bij het
dalende ledental bij schaakclubs kunt u die hieronder aangeven. Ook ‘tips’ op dit gebied,
waar andere clubs hun profijt mee kunnen doen, kunt u hieronder noteren.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Gaarne deze enquête opsturen naar de KNSB-consulent (*)
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met KNSB-consulent (*)

(*) De functie KNSB-consulent bestaat niet meer. U kunt altijd contact met mij opnemen.
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