
In december 2020 en januari 2021 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder de leden van 
wielersportvereniging ETP Zutphen. Graag delen we de belangrijkste onderzoeksresultaten met u.
Hartelijk dank voor uw deelname!

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 188 leden deelgenomen aan het onderzoek, een deelnemerspercentage van 42%.
Met het aantal respondenten  (188) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge
van 5,46% uitspraken worden gedaan over de hele populatie. Er is sprake van een statistisch
betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek.  

Ledenonderzoek

Beoordeling ETP

Volwassen lid             Jeugdlid 

80% 20%

Met welk rapportcijfer
beoordeel je de vereniging?

7,7 8,1

Lidmaatschap ETP
Waarom ben je lid geworden van ETP? -Top 3

1. Leuke routes/clubritten

2. Motiveert me om (vaker) te gaan fietsen

1. Om (technieken) te leren (van veranderen)

2. Leuke routes/clubritten

Wat zijn voor jou belangrijke redenen om lid te blijven van ETP? -Top 3

Evenementen

Aan welke evenementen (georganiseerd door ETP) heb je de afgelopen twee seizoenen 
deelgenomen? -Top 3

Volwassen lid: Jeugdlid:

Boerenkooltocht 32% Pepernotentocht 50%

Snerttocht 31% VWC (Veluwe competitie, terrein ETP) 34%

Vrijwilligersavond 31% Clubkampioenschappen MTB (terrein ETP) 18%

Stellingen ETP
Ik ben een tevreden lid van ETP

Mee eens Neutraal Mee oneens

Mee eens Neutraal Mee oneens Weet ik niet/geen mening

Er wordt binnen ETP genoeg aandacht besteed aan de jeugd

Informatievoorziening ETP
Volg je informatie van ETP?

Volwassen lid/jeugdlid

Wat vind je van de informatie die ETP geeft via:

Mail Website Facebook

7,9 7,7 7,0

Wat gebeurt er met de resultaten?

Mail Website Facebook

89%/79% 55%/55% 29%/21%

86% 10% 4%

52% 20% 1% 27%

Leuke routes/clubritten

65%

Motiveert me om (vaker) te
gaan fietsen

55%

Om mensen te leren kennen

53%

Leuke routes/clubrittenOm (technieken) te leren(van
anderen) Ik wil graag wedstrijden fietsen

84% 42% 37%

Leuke routes/clubritten De sfeer binnen de vereniging  Ik fiets niet graag alleen

De sfeer binnen de vereniging Leuke routes/clubrittenAanbod van trainers

37% 34% 29%

57% 52% 21%

Volwassen lid:

Jeugdlid:

Volwassen lid:

Jeugdlid:

Volwassen lid: Jeugdlid:


