
Peursum    2.0 
 

Vragenlijst van werkgroep 

Uw/jouw stem is nodig! 

Er is een werkgroep gevormd onder de naam Peursum 2.0. Om met behulp van KNVB en een Rabo/NOC-
NSFfonds te onderzoeken en adviseren wat wenselijk is in de huidige en toekomstige tijd van Peursum om een 
bloeiende vereniging te zijn. 

Vragen voor ieder (leden, vrijwilligers, ouders, supporters, nieuwsbrieflezers…)! 

We vinden het van groot belang om te weten wat er binnen de vereniging leeft. Het liefst horen we dat van jullie 
allemaal. De input en inbreng is zeer wenselijk om mee te nemen in het onderzoek en advies. 

Hiervoor is een vragenformulier met enkele (open) vragen. We proberen in januari op bijeenkomsten met teams, 
via de digitale weg of het vragenblad zoveel mogelijk reacties te krijgen.   

Waar kan ik de formulieren inleveren? 

 Digitaal: De ingevulde vragenlijst kan worden verstuurd naar ledenadministratie@vvpeursum.nl 

 Papier: De papieren versie van de vragenlijst wordt zo mogelijk uitgedeeld en ligt ook in de kantine 
bij de Reactiedoos Peursum 2.0. Daar kun je de ingevulde vragenlijst inleveren. 

We ontvangen de reacties (zie bijgevoegde vragenlijst) graag uiterlijk 25 januari: 

Dit is jouw/uw kans om aan te geven hoe het gaat met Peursum en hoe het in de toekomst nog beter zou kunnen 
zijn voor jou, u en de kinderen. Schroom niet om je stem te laten horen, want het is van belang dat er zoveel 
mogelijk reacties worden verzameld voor een zo goed mogelijk resultaat! 

1. Waar ben je erg tevreden over? En wat vind je dat goed gaat bij Peursum? 

  

  

 

  

2. Waar ben je niet tevreden over? En wat vind je dat niet goed gaat? 

  

  

  

  

3. Hoe zou je de punten bij vraag 2 kunnen aanpakken of aandacht kunnen geven? 

  

 



4. Hoe kunnen we als Peursum de betrokkenheid van leden, ouders en supporters vergroten? 

  

  

  

  

  

5. Wat vind je (vooral) belangrijk voor de vereniging (voor de komende jaren)? 

 

 

 

 

De reacties kunnen anoniem zijn. 

Als je wilt kun je aangeven: leeftijd: ……….          Naam: ………….              Betrokkenheid: speler, ouder, 
supporter, vrijwilliger enz……. 

Bedankt! 


