Member survey

Welcome
Bedankt dat u de tijd neemt om ons te vertellen wat uw indruk is als lid van [ClubName]. Het is fijn dat u ons wilt helpen
om de ervaring die u en andere leden bij [ClubName] hebben nog beter te maken.
Veel plezier met het invullen van de enquête.
Klik op "Start >>" om te starten.

Aanbeveling
Aan de hand van de indruk die u van [ClubName] heeft, gelieve aan te geven

Hoe waarschijnlijk is het dat u [ClubName]
zult aanbevelen bij uw vrienden, familie
of collega's?

Zeer
Zeer
onwaarschijnlijk
waarschijnlijk
0
10















Business Club
Bent u lid van de business club?






- Ik ben lid van de business club
- Ik ben lid van de business club
en sponsor
- Ik ben geen lid van de business
club
niet

Loyaliteit
(Ja)

Aan de hand van de indruk die u van [ClubName] kreeg heeft, gelieve aan te geven

Hoe waarschijnlijk is het dat u over twee
jaar nog lid bent van de business club?

Zeer
Zeer
Weet
onwaarschijnlijk
waarschijnlijk
1
10
niet





het










(If less than “7” above)
U heeft aangegeven dat het relatief
onwaarschijnlijk is dat u over twee jaar
nog lid bent van de business club. Wat
zijn hiervoor uw vermoedelijke redenen? U
kunt meerdere redenen aangeven.






Het lidmaatschap komt niet meer
overeen met onze
behoeften
Wij maken niet genoeg gebruik van ons
lidmaatschap
Het lidmaatschap is te duur
We zijn niet tevreden over de business
club
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We zijn niet tevreden over het
golfterrein
We denken erover om naar een andere
golfbaan te
gaan
Ons bedrijf krijgt niet voldoende
aandacht
Het zakelijk netwerk is niet goed/niet
voldoende voor ons bedrijf
De zakelijke lidmaatschappen zijn niet
geschikt voor ons
Er wordt onvoldoende geluisterd naar
onze behoeften als business leden
Het is te moeilijk om een starttijd te
krijgen
Er zijn te weinig
evenementen/toernooien voor de business
club
De sfeer is niet goed
Ik/wij voelen ons geen onderdeel van BC
Andere reden. Let op: ______________
Weet het niet

(Nee)

Hoe waarschijnlijk is het dat u over twee
jaar nog lid bent van [ClubName]?

Zeer
Zeer
Weet
onwaarschijnlijk
waarschijnlijk
1
10
niet





het










(If less than “7” above)
U heeft aangegeven dat het relatief
onwaarschijnlijk is dat u over twee jaar
nog lid bent van de club. Wat zijn
hiervoor uw vermoedelijke redenen? U kunt
meerdere redenen aangeven.











De sfeer is niet goed
Ik/wij voelen ons geen onderdeel van
de club
De contributie is te hoog
Ontevreden over de baan
andere club




lastig om bij [club] te golfen

zijn


krijgen



______________
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De Baan
Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken over
de baan bij [ClubName]. Het antwoord heeft betrekking op de condities van de
golfbaan over het gehele jaar gezien.

De afslagplaatsen (tees) zijn goed
Fairways zijn goed
De rough heeft een passende
moeilijkheidsgraad
De bunkers zijn goed onderhouden
De greens zijn glad en de bal rolt prima
De snelheid van de greens is goed
De greens zijn uniform (hebben dezelfde
snelheid en hardheid)
De baan is over het geheel mooi en goed
onderhouden
De baan is over het algemeen gevarieerd en
leuk om op te spelen
Het ontwerp en de staat van de baan zorgen
ervoor dat je de bal vrij gemakkelijk kunt
vinden
Ik word goed geïnformeerd als er
werkzaamheden aan de baan zijn
De afstandsmarkeringen op de baan zijn
goed
Het spel verloopt soepel en de wachttijd
tijdens de ronde is kort
Door het aantal beschikbare starttijden is
goed
De toiletten op de baan zijn goed

Volledig mee
Volledig
oneens
mee ens
1
10
niet












































































Wet
het








































































































































Businessclub competitie
Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken
Volledig mee
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De frequentie van de BC competities is
goed
Ik wil graag een 9 holes competitie spelen
Ik wil graag een 18 holes competitie
spelen
De BC dagen zijn goed georganiseerd
Mijn contactpersoon op de golfbaan is
vriendelijk en behulpzaam
Het zakelijk netwerk van [ClubName] is een
toegevoegde waarde voor mijn organisatie

Volledig
oneens
mee ens
1
10



















Weet
het
niet








































































Verenigingsleven
Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken

Er heerst een gezellige sfeer
[ClubName] is een plek waar ik graag kom
In de loop van het jaar worden er
voldoende leuke sociale evenementen
georganiseerd
Het soort toernooi voldoet aan mijn
behoefte
Ik voel me goed geïnformeerd over de
toernooien bij de club
Het aantal groepen (senioren, ladies,
heren etc.) binnen de vereniging is gepast
Het is makkelijk om, indien gewenst, aan
te sluiten bij een van de groepen
(senioren, ladies, heren etc.)
Ik voel me goed geïnformeerd over de
speelmogelijkheden?
Ik ben trots op onze vereniging.
Ik voel mij onderdeel van onze vereniging.

Volledig mee
Volledig
oneens
mee eens
1
10



















































Wet
het
niet
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De Horeca van de golf
Aan de hand van de indruk die u van de horeca van [ClubName] heeft, gelieve aan
te geven

Hoe waarschijnlijk is het dat u de horeca
van [ClubName] aan vrienden, familie of
collega's aan zou raden?

Zeer
Zeer
onwaarschijnlijk
waarschijnlijk
0
10















Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken

De openingstijden van de horeca voldoen
aan mijn wensen
De kwaliteit van het eten is goed
Het aanbod aan eten en drinken is groot en
gevarieerd genoeg
De bediening en service in de horeca is
goed en prettig
Het prijsniveau in de horeca is goed in
verhouding tot het aanbod en de kwaliteit

Volledig mee
Volledig
oneens
mee eens
10
niet


























Weet
het
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Clubhuis
Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken

Het is schoon en ne stjes in het clubhui
Toiletten, douches en kleedkamers zijn
schoon en netjes

Volledig mee
Volledig
oneens
mee eens
1
10
niet











Weet
het


















Trainingsfaciliteiten
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Hoe vaak maakt u gebruik u de
trainingsfaciliteiten (driving range,
oefengreen, puttinggreen)?









Meer dan twee keer per week
1-2 keer per week
Circa eens in de 14 dagen
Circa 1 keer per maand
Minder dan 1 keer per maand
Nooit
Weet het niet

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken

Al met al ben ik tevreden met de
trainingsbaan (par-3, pay & play of een
andere trainingsbaan)

Volledig mee
Volledig
oneens
mee eens
1
10
niet






Weet
het









Hoe tevreden bent u met de volgende elementen van de driving range?

Kwaliteit van de matten
Kwaliteit van de ballen
Doelen om op te mikken op de driving range
De kwaliteit van de oefengreen
De kwaliteit van de pitching green

Zeer
Zeer
Weet
ontevreden
Tevreden
het
1
10
niet













































































Proshop
Hoe tevreden bent u met de volgende aspecten van de proshop?

Openingstijden

Zeer
Zeer
Weet
ontevreden
Tevreden
het
1
10
niet
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Service en bediening
Assortiment
Prijs-kwaliteit verhouding















































Golfles en -training
Hebt u het afgelopen jaar gebruik gemaakt
van de (groeps)lessen of trainingen door
de golfleraren (prof/profs) van de club?



- een of twee keer het afgelopen
jaar






- drie of vier twee keer het
afgelopen jaar
- vijf of zes keer het afgelopen
jaar
- zeven tot tien keer het
afgelopen jaar
- meer dan tien keer het afgelopen
jaar




(Nee)
Wat is de voornaamste reden(en) dat u geen
gebruik hebt gemaakt van de lessen of
trainingen bij de golfleraren van de club?
U kunt meerdere redenen aangeven.













Ik heb er geen tijd voor gehad
Ik denk niet dat het mijn spel zal
verbeteren
Het is er gewoonweg niet van gekomen
Het is te duur
Niet mogelijk om een training te vinden
die aan mijn behoeften/wensen voldoet
(gemeenschappelijke training,
groepstraining, individuele training,
videofilming, trackman)
Maak gebruik van een andere golfleraar
Geef er de voorkeur aan om zelf aan
mijn golfspel te werken
Ik ben van mening dat ik te oud ben om
er nog iets aan te hebben
De pro’s vind ik niet goed benaderbaar
Andere redenen. Gelieve te noteren:
___________

(Ja)
Van welke golfleraar heeft u het meeste
les gehad?







Weet het niet/de één niet meer dan de
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ander
Welke golfleraar van de club verkiest u?







één niet meer dan de
ander

Aan de hand van de indruk die u van [pro] als golfleraar kreeg, gelieve aan te
geven

Hoe waarschijnlijk is het dat u [pro] aan
uw vrienden, familie of collega's aan zou
raden?

Zeer
Zeer
onwaarschijnlijk
waarschijnlijk
0
10















In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over [pro]?

Is technisch competent
Verbetert mijn golfspel
Pedagogische en interessante leraar
Aandachtig en serviceminded
Genoeg mogelijkheid om een les te boeken
Redelijk prijsniveau
Goede en gevarieerde training
Draagt bij aan een positieve sfeer in de
club
De pro motiveert mij om meer te spelen
De pro motiveert mij om meer les te nemen

Volledig mee
Volledig
oneens
mee eens
1
10
niet



















































Weet
het


























































































Leiding en informatie
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De openingstijden van het secretariaat
(ledenadministratie) voldoen aan mijn
behoeften
De medewerkers van het secretariaat
(ledenadministratie) geven een goede
service
Het bestuur doet zijn werk goed
Het dagelijkse management functioneert
goed
Ik voel me goed geïnformeerd over
belangrijke zaken en activiteiten
De receptionisten zijn vriendelijk en
behulpzaam
De receptionisten kunnen mijn vragen
voldoende beantwoorden
De receptionist groet me wanneer ik de
club binnen kom
De wachttijd aan de receptie is voldoende
kort
De openingsuren van de receptie voldoen
aan mijn behoeften.
Het management/bestuur luistert naar mijn
suggesties

Volledig mee
Volledig
oneens
mee eens
1
10
niet
























































Weet
het



































































































Tarieven en producten
Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken

De verschillende soorten lidmaatschappen
(fulltime, flex, junior enz.) voldoen aan
mijn behoeften
Vergeleken met andere banen zijn de
prijzen bij [ClubName] zeer schappelijk
Ik vind dat het lidmaatschap waar voor je
geld biedt

Volledig mee
Volledig
Wet
oneens
mee ens
het
1
10
niet








































Achtergrondvragen
Hebt u vaste golfpartners bij [ClubName],
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met wie u regelmatig spelt



Hebt u familieleden die bij [ClubName]
golfen




Speelt u mee met de heren-, dames-of
seniorendag?




Verdeeld over een heel seizoen, hoe vaak
golft u dan bij [ClubName]?









Verdeeld over een heel seizoen, hoe vaak
speelt u dan ongeveer greenfee ergens
anders?









Hoeveel jaar golft u al?







Hoeveel jaar (inclusief dit seizoen) bent
u al lid van [ClubName]?








Meer dan twee keer per week
- 2 keer per week

- 2 keer per week

1 jaar
-5 jaar
-10 jaar

3-5 jaar
-10 jaar
Weet het niet

(Member for 1 or 2 years)
Bent u een academy lid?





Wilt u de golfclub helpen met
vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld twee dagen
gedurende het seizoen 2016, met een
afgebakende taak? (U blijft natuurlijk
anoniem in de rest van de enquête)



- Ik ben een academy lid
- Ik ben geen academy lid

Ja
Naam: ________________
Vul uw telefoonnummer in:
________________
Vul uw e-mail in: __________________
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Nee
Ik ben al vrijwillinger

(Ja)
Op welke gebieden zou u de golfclub willen
helpen (u kunt meerdere gebieden aangeven)













Heeft u of uw bedrijf eventueel interesse
om [ClubName] te sponsoren? (U blijft
natuurlijk anoniem tijdens de rest van de
enquête)






en
De club helpen om nieuwe leden te
werven
Toernooien
Gebied rond het clubhuis - onderhoud
buitenshuis
Marshal zijn
Golfbaanonderhoud
Commissiewerk - geef aan bij welke
commissie
_____________
Andere - gelieve te specificeren:
___________

Ja
Naam: ________________
Vul uw telefoonnummer in:
________________
Vul uw e-mail in: __________________
Nee
Ben al sponsor

(If less than 7 in the first question (regarding recommendation) OR less than 4 on the
second question (regarding being a member in two years))
Door uw reactie wil de club graag met u in
contact komen om verder op uw antwoorden
in te gaan. Wilt u de club de mogelijkheid
geven om met u in contact te komen? De
club krijgt niets te horen over uw
antwoorden en u blijft natuurlijk anoniem
in de rest van de enquête.





Ja
Naam: ________________
Vul uw telefoonnummer in:
________________
Vul uw e-mail in: __________________
Nee

Junioren
(Only for Juniors)

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken

Het is leuk om junior te zijn in de
golfclub
Ik ben blij met mijn trainer

Volledig mee
Volledig
oneens
mee eens
1
10











Weet
het
niet
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Ik heb nieuwe vrienden gemaakt bij de
training
Door de training word ik een betere golfer
Het is leuk om mee te doen aan
jeugdtoernooien
Je krijgt nieuwe vrienden als je meedoet
aan toernooien
De toernooien zorgen ervoor dat ik een
betere golfer wordt
De jeugdactiviteiten zijn leuk
Ik krijg nieuwe vrienden door de
jeugdactiviteiten

Hebt u verder nog opmerkingen over
[ClubName] (lof of kritiek), dan kunt u
die hier vermelden:











































































































_______________________________________
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