
Advies Commissie Sport 

Inleiding 

- ALV: discussie over TRIP-activiteiten: verhouding zwemmen en overige onderdelen triathlon. 

- Intussen bestuur besloten om collectief af te treden, dus advies bedoeld ter ondersteuning 

nieuw te kiezen bestuur. De commissie heeft zich niet gebogen over gang van zaken 

voorafgaand aan ALV, maar zich gericht op de toekomst.  

- In opdracht van het bestuur is een enquête gehouden om duidelijkheid te krijgen in wat de 

leden willen. 

Belangrijkste conclusies enquête 

- Zwemmen staat voorop, maar daarnaast is er ook veel animo voor fietsen, lopen en 

triathlon. 

- Het gaat om zowel samen trainen als gezamenlijke deelname aan evenementen. 

Aanbevelingen 

- Zet naast het huidige aanbod in op uitbreiding van de sportactiviteiten bij TRIP met 

openwaterzwemmen, fietsen en lopen. 

- Zorg voor een vast ritme van geplande wekelijkse sportactiviteiten bij TRIP, die toegankelijk 

zijn voor diverse niveaus. Aansluitend bij het bestaande rooster zou dat bijvoorbeeld als 

volgt kunnen: 

o Dinsdagavond: fietstraining (route tevoren bekend; wegkapitein) 

o Woensdagavond: openwaterzwemtraining (water en afstand tevoren bekend en 

zwemkapitein) 

o Donderdagavond: looptraining (invulling tevoren bekend; wegkapitein) 

o Zaterdagochtend: na zwemtraining in de zomerperiode krachttraining/outdoor 

training  

o Zondagochtend ná zwemtraining: wekelijks andere invulling met zwem- of 

fietstocht, duurloop, koppeltraining enz. Een heel seizoen vooruit gepland. 

- Zorg voor een gevarieerde seizoensplanning van sportevenementen, waaraan leden 

collectief aan deelnemen (wel op eigen kosten).  

- Zorg voor heldere en actuele communicatie over de activiteiten naar alle leden door 

benutten van de eigen website in combinatie met Facebook, Strava, enz. 

- Extra kosten voor de extra activiteiten, welke niet uit de huidige contributie kunnen worden 

betaald, worden opgebracht door de deelnemers. Maak het niet te ingewikkeld. 

- Streef naar actieve sponsoring in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe clubkleding, 

die per stuk wordt besteld. 

- Streef naar deelname van minimaal een heren- en een damesteam aan de NTB-competitie. 

- Onderzoek de mogelijkheden om zelf evenementen te organiseren, die openstaan voor niet-

leden. 

- Onderzoek de mogelijkheden voor samenwerking met andere verenigingen in de organisatie 

van trainingen en evenementen. 

- Maak bestuursleden verantwoordelijk voor de verschillende onderdelen. 

- Benut de tips-en adviezen uit de enquête. 

- Onderzoek de mogelijkheden van een ‘clubhuis’ en de invulling van de activiteiten om de 

sociale cohesie binnen de vereniging te versterken.   

Bijlage: uitkomsten enquête 



Resultaten enquête onder de leden van TRIP 
Introductie 

Als leden van TRIP hebben we allemaal onze eigen kijk op wat voor sportvereniging we samen zijn of 
zouden moeten zijn. De een houdt het bij zwemmen, de ander voegt daar fietsen en/of lopen aan 
toe. De een heeft als belangrijkste doel de conditie op peil te houden, de ander traint voor deelname 
aan wedstrijden. De een zoekt vooral de gezelligheid van het samen sporten, de ander volgt gewoon 
zijn eigen schema. En ga zo maar door.  
 
Dat iedereen anders tegen TRIP aankijkt, hoeft natuurlijk geen probleem te zijn. In de afgelopen 
periode is de discussie hierover helaas nogal hoog opgelopen. In het verlengde hiervan heeft het 
huidige bestuur besloten in het najaar plaats te maken voor een nieuw bestuur.  
 
Dat is een goed moment voor een inventarisatie van de opvattingen en wensen die leven onder de 
individuele leden van onze vereniging. 
 
Vandaar onderstaande lijst met tien vragen. Hoe meer leden deze lijst invullen, des te beter weten 
we met zijn allen wat er leeft binnen onze vereniging: waar behoefte aan is en welke ideeën en 
verbetersuggesties er zijn. Mede op basis daarvan kan het nog te vormen, nieuwe bestuur goed van 
start. 
 
Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld; de resultaten van de enquête worden 
geanonimiseerd gepresenteerd tijdens de volgende algemene ledenvergadering. 
 
Aantal reacties: 58 

Nota bene: hieronder zijn de individuele antwoorden op de open vragen weggelaten. 

 

 



 

 

 

 

4. Welk rapportcijfer geef je de zwemtrainingen in de Viergang? 

Gemiddeld een 8. 

 

 



 

 

7. Welk momenten in de week komen je het beste uit voor TRIP-trainingen?  

 

 

 

 

 



 

 


