
Uitkomsten KMD enquête 

In onderstaande tabellen staan de uitkomsten weergegeven met betrekking tot de stellingen uit de 

KMD enquête, uitgesplitst per leeftijdscategorie (jeugd/senioren), uitgesplitst per soort respondent 

binnen de jeugd (jeugdleden/ouders van jeugdleden) en uitgesplitst per soort respondent binnen de 

senioren (spelend/niet-spelende leden, dames/heren).  

In de tabellen staan de gemiddelde scores weergegeven in de kolommen. Het rapportcijfer over KMD 

is gescoord op een schaal van 0-10 en alle stellingen zijn op een schaal van 0-5 gescoord, waarbij een 

hogere score een positievere waardering weergeeft.  

Bij het uitsplitsen per categorie heb ik de significante (belangrijke) verschillen in de vergelijkingen 

tussen groepen gearceerd met een kleur. Een significant verschil betekent dat het onaannemelijk  

lijkt (minder dan 5% kans) dat het verschil toeval is. Een groen gearceerde vergelijking geeft een 

significant verschil aan. Bij deze verschillen gaan we er (95% zekerheid) vanuit dat het verschil echt 

bestaat. Bijvoorbeeld bij het assortiment van de keuken: 4.04 voor de jeugd, 4.32 voor de 

ouders/verzorgers van de jeugd, dit verschil is significant en wordt gezien als ‘echt’ verschil (die je in 

een volgende enquete waarschijnlijk weer gaat vinden. 

Oranje gearceerde vergelijkingen zijn een bijna-significant verschil (tot 10% toevalskans).  

Is er geen significant verschil, dan kunnen de absolute scores natuurlijk verschillen (bv de sfeer op 

KMD: 4.32 voor de jeugd en 4.49 voor de senioren), maar is de kans groot dat dit verschil op toeval 

berust. Bij een volgende enquête kunnen de resultaten net zo goed andersom uitvallen (en scoort de 

jeugd misschien hoger). Al blijven de absolute verschillen natuurlijk ook interessant.  

Het kan voorkomen dat een verschil tussen twee scores vrij groot is, maar dat deze niet significant is 

(terwijl twee andere scores evenveel verschillen, wel al significant worden aangeduid). Dit komt 

doordat de significantie van een verschil onder ander afhangt van de groepsgroottes. Bij de 

vergelijkingen tussen de jeugdleden en ouders van jeugdleden (waarbij de groepen relatief klein zijn), 

heb je dus een groter absoluut verschil nodig voor een significant resultaat (daarom willen 

onderzoekers altijd een grote steekproef ). Ook heeft de spreiding van de scores invloed op het 

significantieniveau. Wanneer de mannen gemiddeld een 8.5, en de vrouwen een 8.0 scoren, dan is 

het aannemelijk dat dit een significant verschil is wanneer alle mannen tussen den 8.4 en 8.6 scoren, 

en alle dames tussen den 7.9 en 8.1. Wanneer de spreiding echter groot is, en alle mannen en 

vrouwen beide tussen de 1 en de 10 scoren, dan is een even groot absoluut verschil (dus tussen 8.5 

en 8.0) veel minder snel significant.  



 

Tabel 1. Totaalscores voor de gehele steekproef bij KMD, en uitsplitsing naar leeftijdscatergorie 

(jeugd versus senioren). 

  Leeftijdscategorie 

 
Stellingen 

Totaal 
score 

Score  
jeugd 

Score 
senioren 

Aantal respondenten 228 100* 103* 
1. Welk rapport cijfer geef jij sv KMD? 8.08 7.92 8.21 
2. De trainingen op sv KMD zijn variërend, uitdagend, gezellig en 

sluiten aan op mijn niveau. 
3.59 3.47 3.65 

3. De trainingsmaterialen op sv KMD zijn van goede kwaliteit. 3.83 3.88 3.76 
4. De trainers op sv KMD hebben veel kennis/kunde om mezelf 

te ontwikkelen. 
3.48 3.44 3.44 

5. SV KMD beschikt over een mooie en goede accommodatie. 4.34 4.26 4.41 
6. Het assortiment van de bar en keuken is groot. 4.22 4.04 4.32 
7. De consumpties die bij sv KMD te koop zijn, zijn van goede 

kwaliteit en voldoen aan mijn wensen en behoeften. 
4.04 3.95 4.06 

8. Ik vind het hebben van een gezonde kantine op de vereniging 
erg belangrijk. 

3.63 3.60 3.71 

9. De sfeer op sv KMD ervaar ik als positief. 4.39 4.32 4.49 
10. SV KMD is een tolerante vereniging voor jongens en meisjes, 

ongeacht de geaardheid, interesses en religie.   
4.34 4.36 4.29 

11. De integriteit (gedrag van ouders, leiders, spelers, 
scheidsrechters) ervaar ik als positief. 

3.99 4.03 3.96 

12. SV KMD biedt een schone en veilige leefomgeving.  4.25 4.22 4.24 
13. De communicatiekanalen (social media, advertenties, 

nieuwsbrieven etc.) die sv KMD inzet ervaar ik als positief. 
3.98 3.92 3.95 

14. Er worden op sv KMD genoeg en aansprekende activiteiten 
georganiseerd buiten het voetbal. 

3.78 3.63 3.88 

15. Het voetbalniveau van de teams op sv KMD is hoog genoeg. 3.56 3.43 3.57 
16. Ik word op sv KMD betrokken bij de vereniging. 3.90 3.75 3.99 
17. Het bestuur van sv KMD voert een transparant (open, 

zichtbaar en toegankelijk) beleid. 
3.62 3.50 3.71 

 

*25 respondenten die aangaven ouder/verzorger te zijn, en zelf lid te zijn, zijn niet meegenomen in 

deze vergelijking. 

 

Wanneer alle respondenten meegenomen worden, scoort KMD gemiddeld een 8.1 als rapportcijfer. 

KMD scoort vooral hoog op het gebied van accommodatie, keukenassortiment en consumpties en de 

sfeer, integriteit en tolerantie.  

Senioren geven KMD een hoger rapportcijfer (8.2) dan jeugdleden (7.9). Senioren geven ook meer 

waardering aan het assortiment van de keuken, de hoeveelheid georganiseerde activiteiten buiten 

het voetbal, betrokkenheid van leden bij de vereniging en het transparante beleid van het bestuur 

dan de jeugd.  



Tabel 2. Totaal score jeugd en uitsplitsing naar soort respondent (jeugdleden en ouders/verzorgers 

jeudgleden. 

  Soort respondent jeugd 

 
 
Stelling 

Totaal 
score  
jeugd 

Score 
jeugdleden 

Score 
ouders 

jeugdleden 

Aantal respondenten 125 21 104 
1. Welk rapport cijfer geef jij sv KMD? 7.97 8.14 7.93 
2. De trainingen op sv KMD zijn variërend, uitdagend, gezellig en 

sluiten aan op mijn niveau. 
3.55 3.71 3.51 

3. De trainingsmaterialen op sv KMD zijn van goede kwaliteit. 3.88 4.10 3.83 
4. De trainers op sv KMD hebben veel kennis/kunde om mezelf te 

ontwikkelen. 
3.51 3.76 3.46 

5. SV KMD beschikt over een mooie en goede accommodatie. 4.28 4.52 4.23 
6. Het assortiment van de bar en keuken is groot. 4.14 4.24 4.13 
7. De consumpties die bij sv KMD te koop zijn, zijn van goede 

kwaliteit en voldoen aan mijn wensen en behoeften. 
4.02 4.14 4.00 

8. Ik vind het hebben van een gezonde kantine op de vereniging 
erg belangrijk. 

3.56 3.14 3.64 

9. De sfeer op sv KMD ervaar ik als positief. 4.32 4.62 4.26 
10. SV KMD is een tolerante vereniging voor jongens en meisjes, 

ongeacht de geaardheid. interesses en religie.   
4.39 4.43 4.38 

11. De integriteit (gedrag van ouders, leiders, spelers, 
scheidsrechters) ervaar ik als positief. 

4.02 4.14 3.99 

12. SV KMD biedt een schone en veilige leefomgeving.  4.26 4.38 4.23 
13. De communicatiekanalen (social media, advertenties, 

nieuwsbrieven etc.) die sv KMD inzet ervaar ik als positief. 
4.00 4.14 3.97 

14. Er worden op sv KMD genoeg en aansprekende activiteiten 
georganiseerd buiten het voetbal. 

3.70 3.33 3.77 

15. Het voetbalniveau van de teams op sv KMD is hoog genoeg. 3.54 3.33 3.58 
16. Ik word op sv KMD betrokken bij de vereniging. 3.82 3.95 3.80 
17. Het bestuur van sv KMD voert een transparant (open, zichtbaar 

en toegankelijk) beleid. 
3.55 3.57 3.55 

 

 

Over het algemeen sprekend jeugdleden meer waardering uit voor de verschillende onderdelen van 

KMD dan hun ouder/verzorgers. De jeugdleden geven een hogere score aan de sfeer op KMD dan 

hun ouders/verzorgers.



Tabel 3. Totaalscore senioren en uitsplitsing naar geslacht.  

  Geslacht senioren 

 
 
Stelling 

Totaal 
score  

senioren 

 
Score  

mannen 

 
Score  

vrouwen 

Aantal respondenten 127 97 30 
1. Welk rapport cijfer geef jij sv KMD? 8.21 8.34 7.80 
2. De trainingen op sv KMD zijn variërend, uitdagend, gezellig en 

sluiten aan op mijn niveau. 
3.71 3.66 3.83 

3. De trainingsmaterialen op sv KMD zijn van goede kwaliteit. 3.80 3.77 3.90 
4. De trainers op sv KMD hebben veel kennis/kunde om mezelf te 

ontwikkelen. 
3.53 3.49 3.63 

5. SV KMD beschikt over een mooie en goede accommodatie. 4.40 4.39 4.43 
6. Het assortiment van de bar en keuken is groot. 4.38 4.41 4.30 
7. De consumpties die bij sv KMD te koop zijn, zijn van goede 

kwaliteit en voldoen aan mijn wensen en behoeften. 
4.11 4.08 4.20 

8. Ik vind het hebben van een gezonde kantine op de vereniging 
erg belangrijk. 

3.64 3.55 3.93 

9. De sfeer op sv KMD ervaar ik als positief. 4.46 4.40 4.63 
10. SV KMD is een tolerante vereniging voor jongens en meisjes, 

ongeacht de geaardheid. interesses en religie.   
4.33 4.36 4.23 

11. De integriteit (gedrag van ouders, leiders, spelers, 
scheidsrechters) ervaar ik als positief. 

3.96 3.95 4.00 

12. SV KMD biedt een schone en veilige leefomgeving.  4.27 4.26 4.30 
13. De communicatiekanalen (social media, advertenties, 

nieuwsbrieven etc.) die sv KMD inzet ervaar ik als positief. 
4.02 3.97 4.20 

14. Er worden op sv KMD genoeg en aansprekende activiteiten 
georganiseerd buiten het voetbal. 

3.91 3.94 3.83 

15. Het voetbalniveau van de teams op sv KMD is hoog genoeg. 3.65 3.67 3.60 
16. Ik word op sv KMD betrokken bij de vereniging. 4.02 4.01 4.07 
17. Het bestuur van sv KMD voert een transparant (open, zichtbaar 

en toegankelijk) beleid. 
3.73 3.75 3.66 

 

Wanneer de senioren worden uitgesplitst naar mannen en vrouwen, komt naar voren dat de mannen 

(8.3) KMD een hoger rapportcijfer geven dan de vrouwen (7.8). Opvallend is dat de stellingen over 

het algemeen hoger worden gescoord dan de vrouwen, al zijn deze verschillen niet significant.  



Tabel 4. Totaalscore senioren en uitsplitsing naar soort lidmaatschap (spelende en niet-spelende 

leden). 

  Soort lidmaatschap 

 
 
Stelling 

Totaal 
score  

senioren 

Score  
spelende 
senioren 

Score  
niet-

spelende 
senioren 

Aantal respondenten 127 92 35 
1. Welk rapport cijfer geef jij sv KMD? 8.21 8.26 8.09 
2. De trainingen op sv KMD zijn variërend, uitdagend, gezellig en 

sluiten aan op mijn niveau. 
3.71 3.73 3.62 

3. De trainingsmaterialen op sv KMD zijn van goede kwaliteit. 3.80 3.83 3.71 
4. De trainers op sv KMD hebben veel kennis/kunde om mezelf te 

ontwikkelen. 
3.53 3.55 3.43 

5. SV KMD beschikt over een mooie en goede accommodatie. 4.40 4.44 4.29 
6. Het assortiment van de bar en keuken is groot. 4.38 4.39 4.35 
7. De consumpties die bij sv KMD te koop zijn, zijn van goede 

kwaliteit en voldoen aan mijn wensen en behoeften. 
4.11 4.05 4.27 

8. Ik vind het hebben van een gezonde kantine op de vereniging 
erg belangrijk. 

3.64 3.65 3.62 

9. De sfeer op sv KMD ervaar ik als positief. 4.46 4.60 4.06 
10. SV KMD is een tolerante vereniging voor jongens en meisjes, 

ongeacht de geaardheid. interesses en religie.   
4.33 4.38 4.18 

11. De integriteit (gedrag van ouders, leiders, spelers, 
scheidsrechters) ervaar ik als positief. 

3.96 4.03 3.76 

12. SV KMD biedt een schone en veilige leefomgeving.  4.27 4.40 3.94 
13. De communicatiekanalen (social media, advertenties, 

nieuwsbrieven etc.) die sv KMD inzet ervaar ik als positief. 
4.02 4.07 3.91 

14. Er worden op sv KMD genoeg en aansprekende activiteiten 
georganiseerd buiten het voetbal. 

3.91 3.90 3.94 

15. Het voetbalniveau van de teams op sv KMD is hoog genoeg. 3.65 3.58 3.86 
16. Ik word op sv KMD betrokken bij de vereniging. 4.02 4.11 3.79 
17. Het bestuur van sv KMD voert een transparant (open, zichtbaar 

en toegankelijk) beleid. 
3.73 3.70 3.79 

 

Wanneer de senioren leden uitgesplitst worden naar spelende en niet-spelende leden, scoren 

spelende leden hoger op de sfeer op KMD dan de niet spelende-leden. De score voor de spelende 

senioren leden is gelijk aan de score van de spelende jeugdleden (wanneer de score van 

ouders/verzorgers niet wordt meegenomen). Verder geven spelende leden een hogere scoren voor 

de integriteit op KMD en de schone en veilige omgeving.  



 

Tabel 5. Frequenties van oplossingen voor het vrijwilligersprobleem, uitgesplitst naar 

vrijwilligersstatus.  

  Vrijwilligersstatus 

 Totale groep Vrijwilligers Niet-vrijwilligers 

Aantal personen 
 

225* 125 100 

Meer waardering uiten 37 
16% 

25 
20% 

12 
12% 

Kleinere taken aanbieden 92 
41% 

47 
45% 

45 
38% 

Meer begeleiding bieden 48 
21% 

38 
30% 

10 
10% 

Persoonlijke benadering bij de werving 90 
40% 

59 
47% 

31 
31% 

Meer stimuleren van de ontwikkeling 34 
15% 

22 
18% 

12 
12% 

Anders 34 
15% 

20 
14% 

14 
16% 

*3 personen hebben de vraag over het wel of niet doen van vrijwilligerswerk niet ingevuld 

 

Wanneer de leden wordt gevraagd op welke manier KMD het vrijwilligerswerk aantrekkelijker kan 

maken, wordt vooral aangegeven dat het aanbieden van kleinere taken (41%) en het persoonlijk 

benaderen van vrijwilligers (40%) zou helpen. Uitgesplitst voor KMD’ers die al wel of geen 

vrijwilligers zijn, valt op dat degenen die géén vrijwilligerswerk doen op KMD minder antwoorden 

hebben gegeven op deze vraag. KMD’ers die al vrijwilliger zijn hechten meer waarde aan het bieden 

van meer begeleiding en de persoonlijk benadering bij het werven dan de niet-vrijwilligers. Voor de 

KMD’ers die nog geen vrijwilliger zijn, is het aanbieden van kleinere taken de belangrijkste oplossing.  

 


