
ACCOMMODATIEONDERZOEK MEERLO

Vul hier de naam van uw vereniging of stichting in:
…....

LEDENBESTAND

1 Hoeveel leden of gebruikers telt uw vereniging ?
…....

2 Hoe is de leeftijdsverdeling van uw leden?
... % 0 tot 12 jaar
... % 12 tot 18 jaar
... % 18 tot 30 jaar
... % 30 tot 55 jaar
... % 55 of ouder 

3 Is het aantal binnen uw vereniging groeiend, stabiel of dalend?
0 Groeiend (zie 3.1)
0 Stabiel (zie 3.1)
0 Dalend (zie 3.1)
0 Weet niet 

3.1 Wat is volgens u de reden van deze tendens.
………….

4 Heeft u de afgelopen 5 jaar leden zien vertrekken naar andere 
verenigingen (buiten de normale verhuizingen)?
0 Ja, het betreft ………… leden 
0 Nee

4.1 Wat is volgens u de hoofdreden van het vertrek?
………….

CONTRIBUTIE

5 Heft u contributie?
0 Ja
0 Nee (ga door naar vraag 6)

5.1 Welke contributieregeling hanteert u? Segmenteert u? (voeg 
eventueel de contributieregeling toe)
………

5.2 Heeft u de contributie het afgelopen jaar verhoogt?
0 Ja (zie 5.2A)
0 Nee

5.2A Zo ja waarom?
………

5.3 Bent u voornemens de contributie het komend jaar te verhogen?
0 Ja (zie 5.3A)
0 Nee
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5.3A Zo ja waarom?
………

FINANCIEN 

6 Heeft u het afgelopen jaar subsidie, van de gemeente, ontvangen 
voor de jaarlijkse exploitatie?
0 Ja, namelijk: ………
0 Nee (zie 6.1)
0 Weet niet

6.1 Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
………

6.2 Is deze subsidie stijgend, stabiel of dalend? (gekeken naar de 
afgelopen 5 jaar)?
0 Stijgend
0 Stabiel
0 Dalend

7 Wat voor ontwikkelingen ziet u in de toekomst voor de ontwikkeling
van de exploitatie van uw vereniging?
0 Positief
0 Neutraal
0 Negatief (zie 7.1)

7.1 Indien negatief, kunt u de reden hiervan aangeven?
………

8 Heeft u aparte activiteitensubsidies gekregen in de afgelopen 5 
jaar?
0 Ja (zie 8.1)
0 Nee

8.1 Voor welke activiteiten heeft u deze subsidie ontvangen en wat 
was de hoogte van het subsidiebedrag?
…….
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ACCOMMODATIE

9 Van welke accommodatie maakt uw organisatie en of vereniging 
gebruik?
……..

9.1 Welk rapportcijfer geeft u de huidige accommodatie? (0-10 | laag
– hoog)
……..

9.2 Is het een eigen accomodatie of betaalt u huur, zo ja hoeveel 
per jaar?
……..

10 Hoe groot acht u de kans dat u over 5 jaar nog gebruik maakt van 
de huidige locatie / accommodatie?
0 Groot
0 Waarschijnlijk
0 Klein 10.1, 10.2

10.1 Zoekt de vereniging nu al naar een andere accommodatie?
0 Ja, actief
0 Ja, maar niet actief
0 Nee

10.2 Wat zijn de voornaamste redenen om op zoek te gaan naar een 
andere accommodatie?
0 Huurprijs
0 Dalend aantal leden
0 Stijgend aantal leden
0 Relatie met de verhuurder
0 Kwaliteit van de accommodatie
0 Locatie van de accommodatie
0 Beschikbaarheid parkeergelegenheid
0 Een mogelijke fusie / intensievere samenwerking met een andere 
organisatie
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WENS / VISIE

11 Zijn de resultaten van de vereniging conform uw ambitie?
0 Ja
0 Nee 11.1 

11.1 Op welk punt wijkt dit af van de ambitie?
……..

11.2 Heeft u voldoende bestuursleden en vrijwilligers?
0 Ja
0 Nee 

11.3 Hoe ziet u dat in de toekomst? (van nu tot over max. 10 jaar)
……..

DOELGROEP

12 Op welke doelgroep richt je je als vereniging? (nu, en in de 
toekomst) 
………. 

12.1 Lukt dit nu beter dan bijv. 5 jaar geleden? 
0 Wel
0 Neutraal
0 Niet

SAMENWERKING

13 Werkt u met andere verenigingen, partners/partijen samen? 
0 Ja, binnen het eigen dorp 13.1, 13.2
0 Ja, buiten het eigen dorp 13.1, 13.2
0 Nee 13.2

13.1 Met wie werk je samen?
0 Met een vergelijkbare vereniging
0 Met een andere vereniging
0 Anders, namelijk…

13.2 Welke ambitie heeft u bij de samenwerking? (meerdere antwoorden
mogelijk)
0 Betere (en sportieve) prestaties
0 Accommodatie delen
0 Minder afhankelijk van (kleine) groep vrijwilligers
0 Financieel sterker
0 Anders , namelijk:

13.3 Waarom wenst u niet samen te werken met andere verenigingen?
……….

14 Is een fusie of een nauwe samenwerking tussen uw vereniging en 
een andere vereniging in de nabije toekomst aan de orde?
0 Ja zeker, er worden concrete plannen gemaakt c.q. er zijn 
besprekingen 14.1
0 Ja, waarschijnlijk wel, maar er zijn nog geen concrete plannen 
14.1

�



0 Misschien
0 Waarschijnlijk niet
0 Zeker niet
0 Weet niet

14.1 Waarom gaat/wilt u samenwerken?

14.2 Wat voor soort samenwerking betreft het?
………

STERKES EN ZWAKTES + KANSEN EN BEDREIGINGEN� �

Alles overziend:

15 Welke kansen en bedreigingen ziet u voor uw vereniging? Denk 
hierbij aan onderhoud van uw onderhoud, huurkosten, vaste lasten 
etc.
………

16 Wat zijn de sterktes en zwaktes van de vereniging?
……….

TOT SLOT:

Zijn er nog  punten welke in het bovenstaande niet aan de orde zijn 
gekomen?
……….

�


