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ZWEM EN POLOCLUB NUNSPEET - NUNSPEET - SPORTVERENIGING



HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Zwem en Poloclub Nunspeet heeft deelgenomen aan de Verkiezing Vereniging van het Jaar 2018. Bij het uitbrengen van een stem zijn

door stemmers rapportcijfers gegeven, inclusief een toelichting en eventuele verbeterpunten. In deze rapportage wordt inzicht

gegeven hoe Zwem en Poloclub Nunspeet is beoordeeld en hoe dit zich verhoudt tot andere sportverenigingen.

Ook zijn door de vereniging zelf een aantal vragen beantwoord bij het indienen van de nominatie. In dit rapport wordt weergegeven

hoe andere verenigingen deze vragen hebben beantwoord. 

We hopen dat deze rapportage voor het bestuur van Zwem en Poloclub Nunspeet inspiratie biedt om de vereniging weer verder te

ontwikkelen.

 

Organisatie Verkiezing Vereniging van het Jaar 2018

 



HOOFDSTUK 2 - RAPPORTCIJFERS

Stemmers hebben rapportcijfers gegeven voor Zwem en Poloclub Nunspeet. In de onderstaande tabel wordt het gemiddelde

rapportcijfer dat Zwem en Poloclub Nunspeet kreeg, vergeleken met enerzijds de sportverenigingen die aan de verkiezing hebben

deelgenomen én actief zijn binnen dezelfde tak van sport als Zwem en Poloclub Nunspeet (en dus ook behoren tot dezelfde

sportbond). In de tabel is de betre�ende sportbond weergegeven.

Anderzijds wordt het gemiddelde rapportcijfer van Zwem en Poloclub Nunspeet vergeleken met het gemiddelde van alle

sportverenigingen die aan de verkiezing hebben deelgenomen.

 

CIJFER VOOR
CLUBBELEVING

CIJFER VOOR
VOORZIENINGEN

CIJFER VOOR
ONDERNEMERSZIN

CIJFER VOOR
ACTIVITEITEN

Zwem en Poloclub Nunspeet 9.53 8.98 9.25 9.51

Koninklijke Nederlandse Zwembond 9.19 8.89 9.00 9.25

Alle sportverenigingen die hebben
deelgenomen aan de verkiezing

9.34 9.03 9.23 9.41



HOOFDSTUK 3 - STAND VAN ZAKEN VERENIGINGEN

Dit hoofdstuk gaat over de vragen waarop de bestuurders van verenigingen antwoord hebben gegeven. Hieronder is per vraag in de

gra�ek weergegeven hoe alle sportverenigingen die aan de verkiezing hebben deelgenomen deze vraag hebben beantwoord. Boven

de gra�ek staat het antwoord dat Zwem en Poloclub Nunspeet heeft gegeven.

 

1. Beschikt de vereniging over voldoende vrijwilligers om

taken en activiteiten goed uit te kunnen voeren?  

Zwem en Poloclub Nunspeet antwoordde: Ja

3. Worden er initiatieven ontplooid om de

maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging te

vergroten? Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportaanbod

voor ouderen, buitenschoolse opvang, samenwerking

met gemeente, onderwijs en zorginstellingen.  

Zwem en Poloclub Nunspeet antwoordde: Ja

2. Behandelen de leden elkaar en ook de tegenstanders op

sportieve en respectvolle wijze?  

Zwem en Poloclub Nunspeet antwoordde: Ja

4. Zijn er voldoende keuzemogelijkheden voor gezond

eten en drinken in de kantine?  

Zwem en Poloclub Nunspeet antwoordde: Ja



HOOFDSTUK 4 - TOELICHTINGEN EN VERBETERPUNTEN VAN STEMMERS

Tot slot hebben de stemmers toelichting gegeven op het rapportcijfer dat zij aan Zwem en Poloclub Nunspeet hebben gegeven en

eventuele verbeterpunten. In de onderstaande tabel worden de toelichtingen en verbeterpunten opgesomd.

 

Toelichting Verbeterpunten

Z&PC Nunspeet is een enorm gezellige vereniging waar iedereen elkaar

kent en iedereen elkaar altijd support. We zijn heel erg hecht, hebben een

enorme inzet en clubgevoel en ook daarom mag onze kleine verenging ook

weleens in het zonnetje gezet worden.

Het is een fantastische club waar iedereen zicht direct thuis voelt! Geen verbeterpunt maar een compliment voor

de mensen die alles bij de club organiseren!

Beste sportvereniging! Gezelligheid staat voorop, maar ook prestaties

worden hoog aangeschreven.

Geen

Het is een club waar ik zelf al jaren bij speel. Een club waar iedereen

elkaar kent en leuk en gezellig met elkaar omgaat. Er worden jaarlijks veel

leuke activiteiten georganiseerd. Kortom, een club waar je nooit meer

vanaf wilt!

Ik vind het een super leuke club met veel beleving en gezelligheid

Top vereniging!

Het is een hele levendige en betrokken club waar vamalles wordt

georganiseerd.

Deze club draait al jaren op een heel mooi niveau met dank aan een paar

diehards van vrijwilligers!

Ze doen zoveel.

Een super enthousiaste club Geen

Zpc is een fantastische en toonaangevende vereniging binnen de gemeente

nunspeet. Met een breed scala aan activiteiten weet Zpc nunspeet zowel

jong als oud te boeien!

Geen!

Geen lid meer, maar kan altijd terugkomen en dan is alles als vanouds.

Topclub, zowel sportief als sociaal



Toelichting Verbeterpunten

Een superleuke vereniging in Nunspeet. Ik ben er trots op dat ik hier als

bestuurslid (secretaris) deel van mag uitmaken!

geen verbeterpunten

De kinderen hebben het enorm naar hun zin, spelenderwijs wordt er heel

veel geleerd. Fijn dat er verschillende categorieën zijn, de recreanten, de

wedstrijdzwemmers, de waterpologroep. Organiseren veel leuke/ goede

activiteiten met oog voor de medemens!

Men staat altijd voor elkaar klaar!

Altijd een warm hart voor de kinderen en mooie activiteiten

Een supergezellige, gemotiveerde zwem en waterpolovereniging waar

samenwerking en sportiviteit bovenaan staat!

Gezellige club met aandacht voor de leden, onze zoon is autistisch en

speelt mee in een waterpoloteam en gaat altijd met plezier trainen en

spelen, vandaar een hoge waardering

Het is een leuke vereniging met enthousiaste vrijwilligers. Er wordt veel

georganiseerd binnen de vereniging.

Super gezellige en sportieve club!

Het is de leukste vereniging waar ik ooit lid van geweest ben. Ik gun ze met

heel mijn hart dat ze deze prijs winnen

Nee

Top club! Nieuw zwembad! Maar die is al in de maak

Geweldige vereniging waarbij ik al jaren speel met veel plezier. Een

gemoedelijke vereniging en iedereen wordt er geaccepteerd! Plezier staat

voorop!

Helemaal top!

Het is een voor iedereen openstaande en gezellige vereniging, met veel

wedstrijden en activiteiten, die goed is georganiseerd, met de mogelijkheid

voor een mooie opstap naar topsport.

Eigenlijk niks! De verschillende disciplines zijn

nauw bij elkaar betrokken!

Gewoon een topclub, goede saamhorigheid en iedereen helpt elkaar.

Gewoon een hele gezellige club!



Toelichting Verbeterpunten

Super gezellige club

Fijne gezellige club

Het zou leuk zijn als de waterpolo en de

wedstrijdzwemmers meer 1 club worden.

Topverenigig!

Supper club en gezellig

Het is een gezellige goed georganiseerde vereniging!

Leuke vereniging voor het hele gezin

Straks met een nieuw zwembad nog meer

mogelijkheden.

Bij de zwem en polo club is er een hele goede zweer en een vriendelijk

klimaat met een hele hoop vrijwilligers



HOOFDSTUK 5 - STEMMEN

In totaal zijn er 57 stemmen uitgebracht op Zwem en Poloclub Nunspeet, in de onderstaande gra�ek is het aantal stemmen per dag

weergegeven.

In de gra�ek daaronder wordt het geboortejaar van de mensen die op Zwem en Poloclub Nunspeet gestemd hebben weergegeven. 

 

 

Gra�ek: Aantal bevestigde stemmen per dag

 

 

Gra�ek: Geboortejaar van de stemmers bij Zwem en Poloclub Nunspeet.


