
 
UITSLAG LEDEN ENQUETE C.Y.O.C. 2011 
Bij het invullen zijn meerdere antwoorden gekozen. Bij iedere vraag is het % op 100 gesteld. 
 
Verzonden  :120 Enqueteformulieren 
Retour  :36 Formulieren 
niet geldig* :4 Formulieren  (*niet leesbaar of niet meegestuurd.) 
 
VERWERKT  32 FORMULIEREN = 27% van de leden 
 
1. Wat zijn uw verwachtingen van de C.Y.O.C.? 
30% Website + regelmatige te organiseren evenementen + productinformatie en 

aanbiedingen voor gezamenlijke aankoopkortingen 
28% Website + regelmatige te organiseren evenementen 
18% Alleen een webforum en technische informatie via de website 
10% Productinformatie en aanbiedingen voor gezamenlijke aankoopkortingen 
  7% Website + productinformatie en aanbiedingen voor gezamenlijke  

aankoopkortingen 
  5% Regelmatig te organiseren evenementen 
  2% Anders, namelijk lezingen over boeiende en leuke onderwerpen 
 
2. Waar zou u gebruik van maken of maakt u reeds gebruik van? 
45% Website / online informatie 
30% Jaarlijkse Contest Owners meeting 
14% Korting op de Contestcup bij Conyplex 
11% Clubaanbiedingen 
 
3. Hoe staat u tegenover een kleine jaarlijkse bijdrage in de kosten om de website en  
    organisatie van evenementen etc. meer mogelijkheden te kunnen geven?  
57% Positief, mits het om niet meer dan € 25 per jaar gaat en er daadwerkelijk meer 

georganiseerd wordt. (meer waar voor je geld!) 
31% Positief, mits het om een klein (€ 10) jaarlijks bedrag gaat 
  9% Neutraal. 
  3% Negatief, ik ben niet bereid hier financieel aan bij te dragen. 
 
4. Zou u zelf bereid zijn iets (mede) te organiseren voor de C.Y.O.C. ? 
47% Weet (nog) niet, hangt er vanaf wat. 
37% Ja 
16% Nee. 
 
5. Zou u zelf bereid zijn deel te nemen in een commissie of bestuur van de C.Y.O.C.? 
55% nee, ik voel mij daartoe zelf niet geroepen of ben daartoe niet in de gelegenheid 
27% ja, in een commissie  
15% ja, als bestuurslid 
  3% mits in overleg 



6. Heeft u het laatste jaar de digitale nieuwsbrieven ontvangen en wat was uw  
    mening  daarover? 
52% Ja / positief 
39% Nee / nooit gezien/ niet ontvangen 
  6% Ja / viel enigszins tegen 
  3% Ja / was voor mij minder interessant 

OPM: een ingeleverd digitaal stuk is niet geplaatst, ook nooit reactie gehad. 
 
7. Had u meer verwacht van de nieuwsbrieven? 
52% Nee, inhoud voldeed aan mijn verwachtingen 
22% Ja, moet vaker verschijnen, bijvoorbeeld 4-5 x per jaar 
13% Ja, maar de inhoud zou actueler kunnen 
13% Nee, ik miste in de nieuwsbrieven o.a. ……………………. 
 
8. Waar zou u bij willen zijn? 
17% Uitje naar leveranciers in de watersport of naar bijvoorbeeld het KNMI 
17% Contest Owners meeting / Noord in september 
14% Bezichtiging Contest werf – Conyplex 
13% Ledenvergadering 
12% Contestcup (georganiseerd door Conyplex) in juni 
  8% Contest Owners meeting / Zuid in september 
  7% Nieuwjaarsreceptie / feest met hapje en drankje in januari 
  7% Contest Owners meeting  / Noord in mei 
  5% Contest Owners meeting / zuid in mei 

OPM : ook iets organiseren tijdens wintermaanden. Ook een Contestcup voor Zuid. 
 
9. Tijdens de Contest Owners meeting zou het naast een gezellig hapje en drankje 
    ook leuk zijn om: 
18% een ruilbeurs voor Contest gerelateerde en watersport artikelen 
14% een (korte / plm. 1 uur) lezing te houden over techniek 
13% een kort “wat er zoal ter tafel komt” multi gesprek over techniek, onderhoud ed 
11% toertochtje om foto’s en videomateriaal te maken van deelnemers 
10% een korte (plm. 0,5 – 1 uur) lezing/presentatie te houden door leden /  

reisverslag met film, foto’s etc. naar een verre of minder verre bestemming 
  9% een kleine zeilwedstrijd te houden 
  9% een puzzelvaartocht te organiseren 
  5% iets voor de (kleinere) kinderen te organiseren 
  4% een behendigheid wedstrijd te organiseren 
  2% fotowedstrijd te organiseren en de leukste foto’s te onderscheiden met een 

kleine attentie. 
  2% wedstrijdje achteruitzeilen (!) 
  2% een concours d’elegance te organiseren  
  1% Anders, namelijk korte meetings als een soort instuif op div.plekken in NL   

gedurende het seizoen. Kleine 2-daagse tochten .  
Lesgeven en trainen van MOB, klussen, achteruit zeilen.  
Met zijn allen naar een leuke plaats varen. 

 



 
10. Heeft u reeds een C.Y.O.C. vlag in uw bakboordwant? 
60% ja 
40% nee, omdat: 
 geen behoefte/ vergeten te bestellen/ wacht nog op de bestelde vlaggen/ genoeg  

andere vlaggen/ slechte kwaliteit. 
 
11. Weet u wie het bestuur van de C.Y.O.C. vormen en kunt u twee bestuursleden noemen? 
53% Nee, dat zou ik niet weten. 
47% BertJan Meinders 15x 

Eric Klompenhouwer   6x 
Max Bolweg    1x 
Niels Bijl    1x 

 Marc Hogema    1x 
Rob Rook    1x 

 Roy vd Stadt    1x 
 
12. Zou u meedoen aan het verkiezen van nieuwe bestuursleden per mail of via de website? 
60% ja 
23% nee, waarvan 1x ivm onbekendheid te kiezen mensen. 
17% weet niet 
 
13. Wat is naar uw mening een redelijk termijn voor een bestuur? 
63% 2 jaar 
27% geen mening 
  7% 3 jaar 
  3% 1 jaar 
 
14. Vindt u dat het bestuur of een bestuurslid meerdere termijnen moet kunnen blijven en zo  
       ja, wat vindt u het maximum aantal termijnen? 
70% ja, zo lang men door de leden gekozen of herkozen wordt 
20% ja, 3 termijnen 
10% ja, 2 termijnen 
  0% nee 
 
15. Zou het invoeren van een bescheiden contributie per jaar (bijvoorbeeld € 20) voor 
      u reden zijn uw lidmaatschap op te zeggen? 
73% nee 
20% weet (nog) niet 
  7% ja 
 
 



16. Stel dat u bij de vorige vraag heeft geantwoord uw lidmaatschap op te zeggen als er 
      een bescheiden contributie gevraagd zou worden, welke van onderstaande zaken 
      zou u dan van mening kunnen doen veranderen? (één antwoord s.v.p.) 
41% extra kortingen bij leveranciers en watersportgerelateerde bedrijven (pasje) 
35% jaarlijks na ontvangst contributie een gratis C.Y.O.C. vlag 
18% een gedrukt clubblad dat 3x per jaar verschijnt 
  6% niets 
 
17. Bezoekt u het C.Y.O.C. forum wel eens? 
91% Ja 
  9% Nee 
 
18. Als u bij de vorige vraag “ja” heeft ingevuld kunt u aangeven hoe vaak u het forum 
      bezoekt? 
24% 2-3 maal per week 
24% minder dan 1x per maand  
17% 2 x per maand 
14% dagelijks 
14% 1 maal per week 
  7% 1 x per maand 
 
19. Wat mist u op het forum? 

1) 2x makkelijk kunnen plaatsen van foto’s 
2) Als ik wat mis, begin ik er zelf mee. 
3) Gedocumenteerde specifieke Contestgegevens per type. 
4) Hoe een vuilwatertank in te bouwen bij een Contest 31 HT. 
5) Te weinig “verkeer”, opzet is goed. 
6) Te veel in het NL. 
7) Optie voor een “best practice/ kluslijst” en het indexeren van artikelen. 
8) Goede zoekfunctie. 

 
20. Zou u bereid zijn om een potentiële koper, van het zelfde model als u in vaart, voor 
      aankoop bij u aan boord te ontvangen en mee proef te varen zodat deze zich beter 
      kan voorbereiden? 
94% ja, waarvan 2x toevoeging “mits serieus”. 
  7% nee 
 
21. Zou u bereid zijn uw bijdrage te leveren aan een grote enquête onder alle leden 
      om een goed beeld te krijgen van alle voordelen, maar ook nadelen, sterke en 
      minder sterke eigenschappen en vaak voorkomende mankementen per model? 
      (dit om per model een goed beeld te krijgen van eventuele (structurele) problemen 
      en ook hoe men dat opgelost heeft of kan oplossen) 
100% ja 
    0% nee 



 
22. Heeft u wel eens meegedaan aan de Contestcup of toertocht (bij Conyplex)? 
78% nee. 
 10% ja 2-3x 
  6% ja, 1 x 
  6% ja meer dan 3 x 
 
23. Indien u nog nooit meegedaan hebt aan de Contestcup of toertocht wat was daarvan 
      voor u de reden? 
35% wist wel dat die gehouden werd, maar was zelf niet in de gelegenheid te komen 
29% wist wel dat die gehouden werd, maar was voor ons te ver weg om mee te doen 
13% wist wel dat die gehouden werd, maar vond inschrijfgeld te hoog* 
  4% wist wel dat die gehouden werd, maar ben niet geïnteresseerd in wedstrijden of  

toertochten 
   0% wist niet dat die gehouden werd 
19% anders, namelijk: 

3x geen ervaring, geen zijn en tijdgebrek. 
  1x zeilt nog géén jaar. 
  1x pas sinds 1 jaar een Contest en moet nog veel dingen doen. 
  1x vrouw houdt er niet van. 
 
24. Hoe zou de vereniging er volgens u uit moeten zien? 
48% bestuur, evenementencommissie, technische commissie en redactie 

 (clubmagazine) 
24% bestuur, evenementencommissie en technische commissie 
10%` bestuur en evenementencommissie 
  8% alleen een bestuur. (voorzitter, penningmeester en secretaris) 
10% anders:  

1x groot bestuur, gezellige club met tijdelijke werkgroepen. 
 1x bestuur, commissies en redactie valt en staat met gemotiveerde mensen  

en continuïteit. 
 1x minder mensen dan gebeurt er meer maar wel een evenementencomm. 
 
25. Hoe belangrijk vindt u de onderstaande zaken?  
(cijfer tussen 1-5 / 1 = niet belangrijk en 5 is=zéér belangrijk) 
    BELANGRIJK NIET    ZÉÉR 
       1 2 3 4 5 
a. notulen van bestuursvergaderingen  38% 22% 19%   6% 15% 
b. notulen van ledenvergadering   19% 22% 19%   6% 34% 
c. financieel jaarverslag / verantw. € in en uit 15% 25% 22% 13% 25% 
d. digitale nieuwsbrief      3%   6% 22% 44% 25% 
e. gedrukt clubblad     56% 22%   9%   9%   4% 
f. bestuur verkiezing     19% 28% 39% 13%   3% 
g. commissieleden verkiezing   39% 34% 13% 13%   3% 
h. anders, namelijk: 1x digitaal clubblad  
   1x up to date website met reisverhalen. 
 



 
26. Hoe belangrijk vindt u onderstaande activiteiten voor de vereniging? 
      (cijfer tussen 1-5 / 1 = niet belangrijk en 5 = zéér belangrijk) 
    BELANGRIJK NIET    ZÉÉR 
       1 2 3 4 5 

a. ledenvergadering      6% 19% 40% 16% 19% 
b. Contest meeting Noord   22% 13% 25% 22% 18% 
c. Contest meeting Zuid   34%   6% 28% 22%   9% 
d. Nieuwjaarsreceptie met hapje/drankje 44% 28% 16%   6%   6% 
e. Lezingen/ervaringen van medeleden 3% 22% 25% 34% 16% 
f. Lezingen door derden bv. ontwerpers,  3% 28% 25% 34% 10% 

mensen uit de jachtbouw of organisaties. 
h.       anders, namelijk: 1x website gebruiken voor kennisuitwisseling. 

 
27. Beschikt u (beroepsmatig?) over contacten of mogelijkheden die voor de vereniging 
      interessant kunnen zijn en welke u met de andere leden zou willen delen? 
72% nee 
28% ja 
 
 
28. Ruimte voor uw ideeën of uw mening: 
1x huidige nieuwsbrief niet goed. Actuele website met foto’s,verslagen en agenda. 
1x sta positief t.o. CYOC maar door tijdgebrek alleen actief op forum en Contestcup. 
1x heeft voldoende aan ondersteuning in technische zaken. Wil graag gunstige inkoop 
 mogelijkheden via de website i.v.m. tijd en afstand. 
1x op de hoogte blijven m.n. voor de Contest 25 en wil graag het familiegevoel in de  
 club. 
1x goede enquete. 
1x zie www.yourmarine.nl  


