ENQUETE NIEUWE LEDEN
Thyro is een vereniging die probeert de voorwaarden te scheppen waaronder haar leden de roeisport kunnen
beoefenen. Daartoe heeft Thyro de beschikking over een eigen roeiaccommodatie met alle benodigde faciliteiten
Voor degenen die hun roeiniveau willen verhogen probeert Thyro geschikte coaching aan te bieden. Daarnaast
organiseert de vereniging allerhande activiteiten van deelname aan wedstrijden of toertochten tot sociale
activiteiten zoals een kerstdiner en het gezamenlijke dinsdagavondeten.
Thyro heeft echter geen personeel in dienst. Dit betekent dat alle taken worden uitgevoerd door de leden zelf.
Daarom vragen wij vriendelijk of je onderstaande vragen zou willen beantwoorden. Dan weten wij of wij op enig
moment aanspraak zouden mogen maken op jouw persoonlijke inzet, kennis, deskundigheid of contacten. Ook
willen we graag weten waar de voorkeuren op roeigebied liggen zodat we daar als vereniging goed op kunnen
inspelen. Bij alle vragen geldt dat meer dan één antwoord mogelijk is.
Vragen omtrent beroep, kennis, kunde, contacten
Ben je werkzaam in een beroep?
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O huisvrouw/huisman
O om een andere reden niet werkzaam in een beroep
Ik bezit kennis, heb kunde en/of heb contacten op de volgende gebieden
O fiscaal
O ICT
O administratief
O Catering
O commercieel/marketing
O Hout/kunststof/metaalbewerking
O juridisch
O Hovenierswerk
O subsidies
O andere nl
:…………………………………….
.
Vragen naar inzetbaarheid voor verenigingstaken
Mijn interesse ligt op het vlak van
O Roeigerelateerde taken zoals
O BRC-instructie geven
O Coaching van wedstrijdploegen
O Begeleiding jeugdroeien
O Begeleiding aangepast roeien
O Begeleiding recreatieroeiers
O Organiseren toertochten
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O Algemene dienstverlenende verenigingstaken
O Onderhoud vloot
O Onderhoud gebouw
O Onderhoud terrein
O Redactie clubblad
O Beheer website
O Beheer bar
O Hand en spandiensten
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…………………………………………
O Bestuurlijke taken zoals
O Voorzitter
O Penningmeester
O Secretaris
O Roeicommissaris
O Materiaalcommissaris
O Commissaris nieuwe leden
O Activiteitencommissaris
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Vragen naar roei-interesses
Mijn voorkeur gaat uit naar
O het roeien op individuele basis in de skiff
O op recreatief niveau
O met deelname aan wedstrijden
O het roeien in een ploeg
O op recreatief niveau
O met deelname aan wedstrijden
O in het navolgende boottype
O C-materiaal
O C1x O C2x+ O C4x+ O C4+
O glad materiaal
O 1x
O 2x
O 4x- O 4x+
O 2O 4+ O 4- O 8+
O het roeien op …….dagv
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ot……….uur,enop………………………………………….
O het sturen van
O wedstrijdploegen
O recreatieploegen
Overige vragen
Ik ben met het bestaan van Thyro bekend geworden door
O de website
O een kranteartikel
O per
soonl
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ont
act O ander
s:……………….
De reden dat ik lid ben geworden is
O voor het roeien
O sociale contacten
O verbetering lichamelijke conditie
Ruimte voor eigen opmerkingen en/of toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam …………………………………………………… Dat
um ……………………………
Het bestuur bedankt je voor het invullen van deze vragenlijst. De informatie is alleen voor intern gebruik en wordt
vertrouwelijk behandeld.

