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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse
Marktonderzoek Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt
aangetoond dat op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens
is Moventem aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en
wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie fout
en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.
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Management samenvatting

Soort lid

• 80% van de respondenten is volwassen lid, 12% is ouder/verzorger van een jeugdlid en 9% is jeugdlid.

Beoordeling ETP

• Wat leden voornamelijk goed vinden gaan bij ETP is het aanbod van onder andere tochten en trainingen (35%), het clubgevoel en samenwerking binnen de club (24%)

en de organisatie (14%). De organisatie van bijvoorbeeld groepsindelingen en de doorstroom van leden wordt daarnaast ook als verbeterpunt benoemd (15%), gevolgd

door invulling van de trainingen (14%) en de inzet/ betrokkenheid (11%).

• Ruim de helft van de volwassen leden (55%) beoordeelt de vereniging met een 8. Ook jeugdleden geven de vereniging voornamelijk een 8 (45%). Gemiddeld

beoordelen jeugdleden de vereniging met een hoger cijfer dan volwassen leden (8,1 vs. 7,7).

Lidmaatschap

• Volwassenen zijn met name lid geworden van ETP vanwege de leuke routes/ clubritten (65%). Van de jeugdleden is 84% lid geworden om (technieken) te leren (van

anderen). De (korting op) clubkleding is voor zowel volwassen als jeugdleden het minst een reden dat ze lid zijn geworden van ETP.

• Redenen om lid te blijven zijn voor volwassen leden met name de leuke routes/ clubritten (57%) en voor jeugdleden het aanbod van trainers (37%).

• Ruim driekwart van de deelnemende leden (76%) beoefent de discipline weg (racefiets). Dit zijn met name de volwassen leden. Jeugdleden beoefenen vooral de

discipline mountainbiken (MTB) (92%).

Beoordeling discipline(s)

• De techniektrainingen bij ETP met de MTB worden door volwassen leden gemiddeld met een 8,3 beoordeeld en door jeugdleden met een 8,1. Het aantal technische

trainingen in de week wordt door 89% van de deelnemende leden als precies goed ervaren.

• De duurtrainingen bij ETP worden door volwassen leden gemiddeld met een 7,9 beoordeeld en door jeugdleden met een 8,4. Het aantal duurtrainingen in de week

wordt door 81% van de deelnemende leden als precies goed ervaren.

• Driekwart van de respondenten (75%) rijdt minimaal 3 keer per maand (in het seizoen) mee met een clubrit. 13% gaat minimaal 1 keer per maand en 10% 3 tot 10 keer

per jaar. De clubritten bij ETP worden gemiddeld met een 7,7 beoordeeld door de leden en nagenoeg iedereen (98%) vindt het aantal clubritten per maand precies

goed.

ETP Zutphen
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Management samenvatting

Evenementen

• Volwassen leden hebben in de afgelopen twee jaar met name deelgenomen aan de boerenkooltocht (32%), snerttocht (31%) en vrijwilligersavond (31%). Jeugdleden

hebben met name deelgenomen aan de pepernotentocht (50%), Vwc (veluwe competitie, terrein ETP) (34%) en Clubkampioenschappen MTB (terrein ETP) (18%).

• De meest genoemde reden waarom leden de afgelopen twee jaar niet hebben deelgenomen aan evenementen, is omdat ze geen interesse in deelname hebben

(34%). 18% geeft aan dat er geen evenementen zijn die aansluiten bij hun wensen en 5% was er niet van op de hoogte.

• Volwassen leden geven gemiddeld het hoogste cijfer voor de Ardennen meerdaagse (9,3). De Vwc krijgt gemiddeld een 8,5 en de 3 daagse een 8,4. De jeugdleden

geven de GOW wedstrijden gemiddeld een 9,3. De pepernotentocht, pannenkoekentocht en OJC wedstrijden scoren gemiddeld een 8,7. De evenementen voor

jeugdleden zijn door weinig leden beoordeeld, dus deels indicatief.

Whatsapp-groepjes

• Een derde van de volwassen leden (33%) is van één Whatsapp-groepje waarin ETP-leden zijn verenigd lid. Het doel dat met name genoemd wordt hierbij is afspraken

maken en op de hoogte blijven van actuele zaken. 23% is geen lid, maar zou er wel graag lid van worden en 21% is geen lid en heeft er ook geen behoefte aan. Van

de respondenten die lid zijn van één of meer Whatsapp-groepen of dit zouden willen, vindt de helft (50%) dat leden zelf gezamenlijke tochten kan organiseren i.p.v. via

de vereniging. 31% heeft er wel behoefte aan dat de vereniging dit regelt.

Stellingen ETP

• 86% van de respondenten is een tevreden lid van ETP. Ruim de helft (54%) vindt dat er binnen de vereniging voldoende ruimte is om elkaar aan te spreken op gedrag

en nagenoeg de helft (49%) is het er (zeer) mee eens dat nieuwe leden goed opgevangen worden binnen de vereniging.

• 69% van de volwassen leden vindt het fijn om samen met andere leden activiteiten te doen. 41% komt puur en alleen bij ETP om te sporten en 43% is het (zeer)

oneens met de stelling ‘Ik ken de vertrouwenspersoon binnen ETP’.

Informatievoorziening ETP

• Zowel de volwassen leden als de jeugdleden volgen informatie van ETP vooral via de mailing (89%; 79%). Ruim de helft (55%) volgt het via de website en 7% van de

volwassen en niemand van de jeugdleden geeft aan geen informatie te volgen.

• Leden die informatie van ETP via Facebook volgen, beoordelen dit gemiddeld met een 7,0. De informatie via de mailing scoort gemiddeld het hoogst, een 7,9, en de

informatie via de website krijgt een 7,7.

ETP Zutphen
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Management samenvatting

• Het meest gekozen middel om via geïnformeerd te worden is voor volwassen leden en jeugdleden de mailing (93%; 95%), gevolgd door de website (51%; 42%).

Bijdrage aan vereniging

• 39% van de volwassen leden draagt bij aan de organisatie van de activiteiten van de vereniging. 17% doet dit momenteel niet meer, maar heeft dit wel gedaan. Van de

ouders/ verzorgers van jeugdleden geeft 42% aan niet bij te dragen, maar dit wel nu of in de toekomst te willen doen.

• De leden die hebben aangegeven (meer) bij te willen dragen aan de organisatie van de activiteiten van de vereniging, zouden hier voornamelijk enkele uren per

seizoen aan willen/kunnen besteden.

• Nagenoeg de helft van leden (45%) die aangeeft al bij te dragen, helpt met het organiseren van activiteiten/ evenementen. 39% draait bardiensten en 27% helpt met

het onderhoud van baan en graafschaproute (MTB). De respondenten die ‘Anders, namelijk:’ hebben gekozen, geven met name aan dat ze bijdragen aan de

vereniging als toerleider.

• 61% van de volwassen leden vindt het belangrijk om voor de sport extra taken/activiteiten uit te voeren binnen de vereniging, zodat de doelstellingen van de vereniging

behaald kunnen worden. Van de ouders/ verzorgers van jeugdleden is 33% het hier (zeer) mee eens. De meerderheid van de volwassen leden (54%) en ouders/

verzorgers van jeugdleden (50%) is het (zeer) oneens met de stelling ‘Ik vind dat ETP het uitvoeren van vrijwilligerswerk binnen de vereniging verplicht moet stellen’.

• De drie klussen waar volwassen leden voornamelijk voor aangesproken mogen worden zijn bardienst (27%), onderhoud van baan en graafschaproute (MTB) (23%) en

organiseren van een evenement/activiteit (17%). Voor ouders/ verzorgers van jeugdleden zijn dit onderhoud van baan en graafschaproute (MTB) (33%), bardienst

(17%) en begeleiding/ vervoer bij wedstrijden (17%).

• 10% van de volwassen leden heeft aangegeven gevraagd te mogen worden voor commissielid. Het gaat hier dan met name om de commissie Evenementen (40%),

Sponsoring (33%) en Vrijwilligers (33%).

ETP Zutphen
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1.1 Onderzoeksopzet

In opdracht van wielersportvereniging ETP in Zutphen heeft Moventem een onderzoek uitgevoerd onder de leden van de wielersportvereniging.

De leden hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen in tussen 21 december 2020 en 18 januari 2021.

In totaal hebben 188 leden de vragenlijst volledig ingevuld. Een respons-rate van 42%.

Met het aantal respondenten (188) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5,46% uitspraken worden gedaan over de populatie.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal antwoorden
niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag
hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale
percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze bijlage is aan het
einde van deze rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage ETP Zutphen’.

ETP Zutphen
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Soort lid
ETP Zutphen

Geef aan wat van toepassing is (n=188) Meer antwoorden mogelijk

Ik ben:

80% van de respondenten is volwassen lid, 12% is ouder/verzorger van een jeugdlid en 9% is jeugdlid.

Aangezien ouders/verzorgers van jeugdleden de vragenlijst namens een jeugdlid invullen, worden zij in het rapport onder jeugdlid geplaatst.
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2.1 Beoordeling ETP
ETP Zutphen

Wat vind je goed gaan bij ETP? (n=188) Wat kan er beter bij ETP? (n=169)

Wat leden voornamelijk goed vinden gaan bij ETP is het aanbod van onder andere tochten en trainingen

(35%), het clubgevoel en samenwerking binnen de club (24%) en de organisatie (14%). De organisatie

van bijvoorbeeld groepsindelingen en de doorstroom van leden wordt daarnaast ook als verbeterpunt

benoemd (15%), gevolgd door invulling van de trainingen (14%) en de inzet/ betrokkenheid (11%).

Categorie %

Organisatie (groepsindelingen - doorstroom v. leden - tijden - tochten) 15%

Invulling van trainingen / tochten 14%

Inzet / betrokkenheid 11%

Clubcultuur / Sfeer 10%

Communicatie (in- extern) 7%

Geen op- of aanmerkingen 7%

Regels / gedragingen 5%

Jeugd 5%

Begeleiding van (nieuwe) leden 4%

Kleding 3%

Clubgebouw 2%

Onderhoud (clubgebouw/fietsen) 1%

Aanbod binnen de club 1%

Overig 2%

Niets 10%

Weet ik niet/geen mening 37%

Categorie %

Aanbod (toertochten, MTB, trainingen, clubritten, toerfietsen, veldrijtraining, 

wegtraining) 
35%

Sociabiliteit / clubgevoel sfeer / samenwerking 24%

Organisatie 14%

Begeleiding / instructie / aanwijzingen 10%

Terrein (staat / onderhoud) 9%

Jeugd (mogelijkheden & begeleiding) 8%

Communicatie 7%

Inzet & Betrokkenheid (bestuur - vrijwilligers) 6%

Fietsmogelijkheden (tijden en beschikbaarheid baan en personeel ) 5%

Aantal deelnemers – groepsgrootte 5%

Variatie (oefeningen) tijdens ritten ) 3%

Veiligheid 2%

Clubgebouw 2%

Regels & Gedragingen 2%

Overig 6%

Weet ik niet/ geen mening 21%
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2.1 Beoordeling ETP
ETP Zutphen

Met welk rapportcijfer beoordeel je de vereniging? (n=188)

7,7 8,1

Ruim de helft van de volwassen leden (55%) beoordeelt de vereniging met een 8. Ook jeugdleden geven de vereniging

voornamelijk een 8 (45%). Gemiddeld beoordelen jeugdleden de vereniging met een hoger cijfer dan volwassen leden (8,1 vs. 7,7).
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2.2 Lidmaatschap ETP
ETP Zutphen

Waarom ben je lid geworden van ETP? (n=188) Meer antwoorden mogelijk

Volwassenen zijn met name lid geworden van ETP vanwege de leuke routes/ clubritten (65%). Van de

jeugdleden is 84% lid geworden om (technieken) te leren (van anderen). De (korting op) clubkleding is

voor zowel volwassen als jeugdleden het minst een reden dat ze lid zijn geworden van ETP.

14



2.2 Lidmaatschap ETP
ETP Zutphen

Wat zijn voor jou belangrijke redenen om lid te blijven van ETP? (n=188) Meer antwoorden mogelijk

Redenen om lid te blijven zijn voor volwassen leden met name de leuke

routes/ clubritten (57%) en voor jeugdleden het aanbod van trainers (37%).
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2.2 Lidmaatschap ETP
ETP Zutphen

Welke discipline(s) beoefen je bij ETP? (n=188) Meer antwoorden mogelijk

Totaal (n=188)

Ruim driekwart van de deelnemende leden (76%) beoefent de discipline weg (racefiets). Dit zijn met

name de volwassen leden. Jeugdleden beoefenen vooral de discipline mountainbiken (MTB) (92%).

16



2.2 Lidmaatschap ETP
ETP Zutphen

Welke activiteiten onderneem je met de racefiets? (n=143)

Meer antwoorden mogelijk

Welke activiteiten onderneem je met de baanfiets? (n=4)

Meer antwoorden mogelijk

Welke activiteiten onderneem je met de cyclocrosser? (n=14)

Meer antwoorden mogelijk

Welke activiteiten onderneem je met de MTB? (n=108)

Meer antwoorden mogelijk

Deze vragen zijn enkel beantwoord door leden die hebben aangegeven (één van) deze discipline(s) te beoefenen 

17



2.3 Beoordeling discipline(s)
ETP Zutphen

Hoe ervaar je de techniektrainingen bij ETP met de racefiets? (n=11) Wat vind je van het aantal technische trainingen in de week? 

(n=11)

7,0 8,0

Deze resultaten zijn vanwege het lage aantal respondenten indicatief.

Deze vragen zijn enkel beantwoord door leden die hebben aangegeven techniektrainingen met de racefiets te volgen
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2.3 Beoordeling discipline(s)
ETP Zutphen

Hoe ervaar je de techniektrainingen bij ETP met de baanfiets? (n=1) Wat vind je van het aantal technische trainingen in de week? 

(n=1)

Deze resultaten zijn vanwege het lage aantal respondenten indicatief.

Deze vragen zijn enkel beantwoord door leden die hebben aangegeven techniektrainingen met de baanfiets te volgen
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2.3 Beoordeling discipline(s)
ETP Zutphen

Hoe ervaar je de techniektrainingen bij ETP met de cyclocrosser? 

(n=4)

Wat vind je van het aantal technische trainingen in de week? 

(n=4)

Deze resultaten zijn vanwege het lage aantal respondenten indicatief.

Deze vragen zijn enkel beantwoord door leden die hebben aangegeven techniektrainingen met de cyclocrosser te volgen
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2.3 Beoordeling discipline(s)
ETP Zutphen

Hoe ervaar je de techniektrainingen bij ETP met de MTB? (n=62) Wat vind je van het aantal technische trainingen in de week? 

(n=62)

8,3 8,1

De techniektrainingen bij ETP met de MTB worden door volwassen leden gemiddeld met

een 8,3 beoordeeld en door jeugdleden met een 8,1. Het aantal technische trainingen in

de week wordt door 89% van de deelnemende leden als precies goed ervaren.

Deze vragen zijn enkel beantwoord door leden die hebben aangegeven techniektrainingen met de MTB te volgen
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2.3 Beoordeling discipline(s)
ETP Zutphen

Hoe ervaar je de duurtrainingen bij ETP? (n=27) Wat vind je van het aantal duurtrainingen in de week? (n=27)

7,9 8,4

De duurtrainingen bij ETP worden door volwassen leden gemiddeld met een

7,9 beoordeeld en door jeugdleden met een 8,4. Het aantal duurtrainingen in

de week wordt door 81% van de deelnemende leden als precies goed ervaren.

Deze vragen zijn enkel beantwoord door leden die hebben aangegeven duurtrainingen te volgen
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2.3 Beoordeling discipline(s)
ETP Zutphen

Hoe vaak rijd je mee met een clubrit? (n=126) Hoe ervaar je de clubritten bij ETP? (n=126)

Wat vind je van het aantal clubritten per maand? (n=126)

7,7 7,0

Driekwart van de respondenten (75%) rijdt minimaal 3 keer per maand

(in het seizoen) mee met een clubrit. 13% gaat minimaal 1 keer per

maand en 10% 3 tot 10 keer per jaar. De clubritten bij ETP worden

gemiddeld met een 7,7 beoordeeld door de leden en nagenoeg

iedereen (98%) vindt het aantal clubritten per maand precies goed.

Deze vragen zijn enkel beantwoord door leden die hebben aangegeven mee te doen aan clubritten met de racefiets
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2.4 Evenementen
ETP Zutphen

Aan welke evenementen (georganiseerd door ETP) heb je de 

afgelopen twee seizoenen deelgenomen? (n=150)

Meer antwoorden mogelijk

Aan welke evenementen (georganiseerd door ETP) heb je de 

afgelopen twee seizoenen deelgenomen? (n=38)

Meer antwoorden mogelijk

Volwassen lid Jeugdlid

Heb je behoefte aan aanvullende/andere evenementen? Zo ja, welke? Heb je behoefte aan aanvullende/andere evenementen? Zo ja, welke?

Volwassen leden noemen onder andere clubritten, -tochten en –

wedstrijden of dat ze geen behoefte hebben aan (andere) evenementen.
(Ouders/verzorgers van) jeugdleden noemen onder andere gezamenlijk de

fiets poetsen of dat ze geen behoefte hebben aan (andere) evenementen.

24



2.4 Evenementen
ETP Zutphen

Waarom heb je niet deelgenomen aan evenementen de afgelopen twee jaar? (n=56) Meer antwoorden mogelijk

Deze vraag is enkel beantwoord door leden die de afgelopen twee jaar niet aan evenementen hebben deelgenomen

De meest genoemde reden waarom leden de afgelopen twee jaar niet hebben deelgenomen

aan evenementen, is omdat ze geen interesse in deelname hebben (34%). 18% geeft aan dat

er geen evenementen zijn die aansluiten bij hun wensen en 5% was er niet van op de hoogte.
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2.4 Evenementen
ETP Zutphen

Geef alsjeblieft een rapportcijfer over hoe je het evenement/ de 

evenementen hebt ervaren:

Geef alsjeblieft een rapportcijfer over hoe je het evenement/ de 

evenementen hebt ervaren:

Volwassen lid Jeugdlid

Volwassen leden geven gemiddeld het hoogste cijfer voor de Ardennen meerdaagse (9,3). De Vwc krijgt gemiddeld een 8,5 en de

3 daagse een 8,4. De jeugdleden geven de GOW wedstrijden gemiddeld een 9,3. De pepernotentocht, pannenkoekentocht en OJC

wedstrijden scoren gemiddeld een 8,7. De evenementen voor jeugdleden zijn door weinig leden beoordeeld, dus deels indicatief.

Evenement N Gemiddelde

Ardennen meerdaagse 24 9,3

Vwc (Veluwe competitie, terrein ETP) 17 8,5

3 daagse 17 8,4

GOW wedstrijden (terrein ETP) 15 8,3

Boerenkooltocht 48 8,1

Snerttocht 47 8,1

Clubkampioenschappen MTB (terrein ETP) 14 7,9

Barbecue 35 7,8

OJC wedstrijden (terrein ETP) 4 7,8

Clubkampioenschappen weg 12 7,7

Wielercafé 21 7,7

Spinning Aerofitt 20 7,7

Wielerevenementen bezoeken/ bekijken 29 7,7

Vrijwilligersavond 46 7,6

SIJC (Salland IJssel competitie) 10 7,5

Wedstrijden loskade 6 7,5

Veteranencompetitie 2 6,5

Evenement N Gemiddelde

GOW wedstrijden (terrein ETP) 6 9,3

Pepernotentocht 19 8,7

Pannenkoekentocht 6 8,7

OJC wedstrijden (terrein ETP) 3 8,7

Barbecue 2 8,5

Clubkampioenschappen MTB (terrein ETP) 7 8,4

Vwc (veluwe competitie, terrein ETP) 13 8,4

Boerenkooltocht 3 8,0

SIJC (Salland IJssel competitie) 1 8,0

Wedstrijden loskade 1 8,0

26



2.5 Whatsapp-groepjes
ETP Zutphen

Ben je lid van één of meer van deze groepjes? En zo ja, met welk 

doel? (n=150) Meer antwoorden mogelijk

Deze vragen zijn alleen beantwoord door volwassen leden

Heb je er behoefte aan dat dit geregeld wordt via de vereniging? Zo 

ja, met welk doel? (n=118) Meer antwoorden mogelijk

Een derde van de volwassen leden (33%) is van één Whatsapp-groepje waarin ETP-leden zijn verenigd lid. Het doel dat met name genoemd wordt

hierbij is afspraken maken en op de hoogte blijven van actuele zaken. 23% is geen lid, maar zou er wel graag lid van worden en 21% is geen lid en

heeft er ook geen behoefte aan. Van de respondenten die lid zijn van één of meer Whatsapp-groepen of dit zouden willen, vindt de helft (50%) dat

leden zelf gezamenlijke tochten kan organiseren i.p.v. via de vereniging. 31% heeft er wel behoefte aan dat de vereniging dit regelt.

Er zijn verschillende WhatsApp-groepjes waarin ETP-leden zijn verenigd. Op deze manier worden onder andere gezamenlijke tochten georganiseerd.

27



2.6 Stellingen ETP
ETP Zutphen

Ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen over de sfeer/cultuur binnen de vereniging? (n=188)

Nieuwe leden worden goed opgevangen binnen de vereniging

Ik ben een tevreden lid van ETP

Er wordt binnen ETP genoeg aandacht besteed aan de jeugd

Er is binnen de vereniging voldoende ruimte om elkaar aan te spreken op gedrag

86% van de respondenten is een tevreden lid van ETP. Ruim de helft (54%) vindt dat er binnen de

vereniging voldoende ruimte is om elkaar aan te spreken op gedrag en nagenoeg de helft (49%) is

het er (zeer) mee eens dat nieuwe leden goed opgevangen worden binnen de vereniging.
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2.6 Stellingen ETP
ETP Zutphen

Ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen over de sfeer/cultuur binnen de vereniging? (n=150)

Ik vind het fijn om samen met andere leden activiteiten te doen (n=150)

Ik kom bij ETP puur en alleen om te sporten (n=150)

Deze stellingen zijn alleen beantwoord door volwassen leden

69% van de volwassen leden vindt het fijn om samen met andere leden activiteiten te doen. 41% komt puur en alleen

bij ETP om te sporten en 43% is het (zeer) oneens met de stelling ‘Ik ken de vertrouwenspersoon binnen ETP’.

Ik ken de vertrouwenspersoon binnen ETP (n=150)
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2.7 Informatievoorziening ETP
ETP Zutphen

Volg je informatie van ETP? (n=188) Meer antwoorden mogelijk

Zowel de volwassen leden als de jeugdleden volgen informatie van ETP vooral via

de mailing (89%; 79%). Ruim de helft (55%) volgt het via de website en 7% van de

volwassen en niemand van de jeugdleden geeft aan geen informatie te volgen.

30



2.7 Informatievoorziening ETP
ETP Zutphen

Wat vind je van de informatie die ETP geeft via:

7,0 7,9 7,7

Leden die informatie van ETP via Facebook volgen, beoordelen dit

gemiddeld met een 7,0. De informatie via de mailing scoort gemiddeld

het hoogst, een 7,9, en de informatie via de website krijgt een 7,7.
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2.7 Informatievoorziening ETP
ETP Zutphen

Hoe wil je geïnformeerd worden door ETP? (n=188)

Het meest gekozen middel om via geïnformeerd te worden is voor volwassen

leden en jeugdleden de mailing (93%; 95%), gevolgd door de website (51%; 42%).
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2.8 Bijdrage aan vereniging
ETP Zutphen

Draag jij bij aan de organisatie van de activiteiten van de vereniging? 

(n=162)

Hoeveel tijd zou je (nog) willen/kunnen besteden aan bijdragen aan 

activiteiten van de vereniging? (n=40) Meer antwoorden mogelijk

De volgende vragen zijn enkel beantwoord door volwassen leden en ouders/verzorgers van jeugdleden.

Vanwege het lage aantal ouders/ verzorgers van jeugdleden die deze vragen hebben beantwoord, zijn die resultaten indicatief.

39% van de volwassen leden draagt bij aan de organisatie van de

activiteiten van de vereniging. 17% doet dit momenteel niet meer, maar

heeft dit wel gedaan. Van de ouders/ verzorgers van jeugdleden geeft 42%

aan niet bij te dragen, maar dit wel nu of in de toekomst te willen doen.

De leden die hebben aangegeven (meer) bij te willen dragen aan

de organisatie van de activiteiten van de vereniging, zouden hier

voornamelijk enkele uren per seizoen aan willen/kunnen besteden.
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2.8 Bijdrage aan vereniging
ETP Zutphen

Hoe draag jij bij? (n=67) Meer antwoorden mogelijk

Nagenoeg de helft van leden (45%) die aangeeft al bij te dragen, helpt met het

organiseren van activiteiten/ evenementen. 39% draait bardiensten en 27% helpt met het

onderhoud van baan en graafschaproute (MTB). De respondenten die ‘Anders, namelijk:’

hebben gekozen, geven met name aan dat ze bijdragen aan de vereniging als toerleider.

Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die bijdragen aan de organisatie van activiteiten van de vereniging
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2.8 Bijdrage aan vereniging
ETP Zutphen

Er volgt nu een aantal stellingen omtrent vrijwilligerswerk binnen de vereniging. In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende 

stellingen? (n=150)

61% van de volwassen leden vindt het belangrijk om voor de sport extra taken/activiteiten uit te voeren binnen de vereniging,

zodat de doelstellingen van de vereniging behaald kunnen worden. Van de ouders/ verzorgers van jeugdleden is 33% het

hier (zeer) mee eens. De meerderheid van de volwassen leden (54%) en ouders/ verzorgers van jeugdleden (50%) is het

(zeer) oneens met de stelling ‘Ik vind dat ETP het uitvoeren van vrijwilligerswerk binnen de vereniging verplicht moet stellen’.

Volwassen lid (n=150)

Ouder/ verzorger van jeugdlid (n=12)
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2.8 Bijdrage aan vereniging
ETP Zutphen

De vereniging zoekt leden voor verschillende klussen. Voor welke klus mogen we jou aanspreken? (n=162)

Je wordt door ETP voorbereid op het uitvoeren van de klus. Trainers krijgen een opleiding, onderhoud van het terrein doe je met een groepje dat ervaring 

heeft, enzovoort. 

Meer antwoorden mogelijk

De drie klussen waar volwassen leden voornamelijk voor aangesproken mogen worden zijn bardienst (27%), onderhoud van baan

en graafschaproute (MTB) (23%) en organiseren van een evenement/activiteit (17%). Voor ouders/ verzorgers van jeugdleden

zijn dit onderhoud van baan en graafschaproute (MTB) (33%), bardienst (17%) en begeleiding/ vervoer bij wedstrijden (17%).

De volgende vragen zijn enkel beantwoord door volwassen leden en ouders/verzorgers van jeugdleden
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2.8 Bijdrage aan vereniging
ETP Zutphen

Voor welke commissie mogen we jou aanspreken? (n=15) Meer antwoorden mogelijk

10% van de volwassen leden heeft aangegeven gevraagd te mogen worden voor commissielid. Het gaat

hier dan met name om de commissie Evenementen (40%), Sponsoring (33%) en Vrijwilligers (33%).
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Bijlagen

38



Bijlage l - Achtergrondvariabelen
ETP Zutphen

Geslacht (n=188)

Lengte lidmaatschap (n=188)

4%

13%

3%

6%

18%

31%

20%

5%

< 11 jaar

11 - 20 jaar

21 - 30 jaar

31 - 40 jaar

41 - 50 jaar

51 - 60 jaar

61 - 70 jaar

> 70 jaar

Leeftijd (n=188)

54%

20%

6% 5%
2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Woonplaats (n=187)
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Bijlage ll - Onderzoeksverantwoording

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie. In kwantitatief
onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet door toeval wordt veroorzaakt. Het
betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake
van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in
95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge van
bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef. Concreet: indien een
onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald aspect, dan ligt dit percentage in
werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij
(statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (188) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 5,46% nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan op
een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

ETP Zutphen
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