
Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Resultaten

Enquête 559756

Aantal responses in deze enquête: 70
Totaal aantal responses in deze enquête: 70
Percentage van het totaal: 100.00%
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor I2

In welke leeftijdscategorie val je?

Antwoord Telling Percentage

Onder de 30 jaar (1) 3 4.29%  
Tussen de 30 en 40 jaar (2) 10 14.29%  
Tussen de 40 en 50 jaar (3) 3 4.29%  
Tussen de 50 en 60 jaar (4) 12 17.14%  
Tussen de 60 en 70 jaar (5) 27 38.57%  
Boven de 70 jaar (6) 15 21.43%  
Geen antwoord 0 0.00%  
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Samenvatting voor I2

In welke leeftijdscategorie val je?
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor HV

Wat is je eigen toekomstplan?

Antwoord Telling Percentage

Al besloten te stoppen bij TCHS na juni (1) 21 30.00%  
Wil gezamenlijk verder of keuze nog niet gemaakt. (2) 49 70.00%  
Geen antwoord 0 0.00%  
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Samenvatting voor HV

Wat is je eigen toekomstplan?
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B1

Heeft een samenwerking (met Dikkers of FC Twente-Tennis) of het stoppen als club je voorkeur?

Antwoord Telling Percentage

Samenwerking of fusie (A1) 44 89.80%  
Stoppen en aanbiedingen van clubs vragen (A2) 5 10.20%  
Geen antwoord 0 0.00%  
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Samenvatting voor B1

Heeft een samenwerking (met Dikkers of FC Twente-Tennis) of het stoppen als club je voorkeur?

                             pagina 7 / 28

/enquete/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/559756


Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B1A

Samenwerking heeft je voorkeur. Welke club heeft de voorkeur?

Antwoord Telling Percentage

Dikkers T.C. (A1) 10 22.73%  
FC Twente-Tennis (A2) 33 75.00%  
Geen antwoord 1 2.27%  

                             pagina 8 / 28



Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B1A

Samenwerking heeft je voorkeur. Welke club heeft de voorkeur?
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B1B

Het stoppen als club heeft je voorkeur. Naar welke andere club(s) in Hengelo gaat je interesse uit?

Antwoord Telling Percentage

Dikkers T.C. (1) 0 0.00%  
T.C. Groot Driene (2) 0 0.00%  
T.V. Hasselo (3) 0 0.00%  
T.V. Hercules - Hengelo (4) 1 3.85%  
C.T. Tie-Break (5) 1 3.85%  
T.V. Timmersweide (6) 1 3.85%  
FC Twente-Tennis (7) 3 11.54%  
T.J.V. Westermaat (8) 0 0.00%  
T.C. 't Weusthag (9) 1 3.85%  
T.V. Woolderes (10) 0 0.00%  
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Samenvatting voor B1B

Het stoppen als club heeft je voorkeur. Naar welke andere club(s) in Hengelo gaat je interesse uit?
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B1A3

Hoe meer onze club en leden kunnen inbrengen hoe beter onze positie. Ben je eventueel bereid en in
staat mee te helpen bij aanleg nieuwe kunstbanen?

Antwoord Telling Percentage

Ja, ook (een dag) fysiek werk (A1) 12 27.27%  
Ja, alleen regel of licht fysiek werk (A2) 7 15.91%  
Nee (A3) 24 54.55%  
Geen antwoord 1 2.27%  
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Samenvatting voor B1A3

Hoe meer onze club en leden kunnen inbrengen hoe beter onze positie. Ben je eventueel bereid en in
staat mee te helpen bij aanleg nieuwe kunstbanen?
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B2

Wat gaf of geeft de doorslag in je keuze voor een club?

Antwoord Telling Percentage

Aanbod club (1) 11 22.45%  
Locatie club (2) 22 44.90%  
Keuze vast tennisgroepje (3) 34 69.39%  
Andere 10 20.41%  

ID Respons

18 een paar teamgenoten
28 het feit dat op de avonden veel banen vrij zijn
30 Zijn op dit moment bezig het park op te knappen met aanleg van 2 kunstgras banen. 
36 Kunstgras
44 meer toekomst 
85 nieuwe accomodatie
52 Zowel voor Toss en Koffietennis
56 Competitie
63 Ik zie meer continuiteit en betere voorwaarden bij Twente
79 dikkers geen toekomst
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B2

Wat gaf of geeft de doorslag in je keuze voor een club?

                            pagina 15 / 28

/enquete/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/559756


Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B3

De clubs zijn op een aantal punten met elkaar vergeleken. Wat zijn voor jou (hiervan)
de meest belangrijke punten bij een nieuwe club?

Antwoord Telling Percentage

Aantal leden (per kunstbaan) (1) 11 22.45%  
Percentage KNLTB leden (2) 1 2.04%  
Goede leeftijdsopbouw & toekomstperspectief (3) 14 28.57%  
Bestuursfuncties mogelijk (4) 2 4.08%  
Aantal banen complex (5) 21 42.86%  
Hele jaar bespeelbaar (6) 38 77.55%  
Bezetting banen (7) 18 36.73%  
Onbeperkte toegang tot complex (8) 27 55.10%  
Kantine (9) 21 42.86%  
Kleedruimte & douches (10) 15 30.61%  
Contributie (11) 14 28.57%  
Bardienst (12) 2 4.08%  
Naamsbehoud mogelijk (13) 1 2.04%  
Afstand locatie t.o.v. TCHS (14) 10 20.41%  
Andere 3 6.12%  

ID Respons

18 afstand tot huis
52 Proberen meer dan 2 kunstbanen te realiseren door o.a. compensatiegeld vanuit de PV te

vragen.
69 Mogelijkheid voor koffietennis.
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Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B3

De clubs zijn op een aantal punten met elkaar vergeleken. Wat zijn voor jou (hiervan)
de meest belangrijke punten bij een nieuwe club?
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B4

De clubs zijn op een aantal punten met elkaar vergeleken. Wat zijn voor jou (hiervan)
de minst belangrijke punten bij een nieuwe club?

Antwoord Telling Percentage

Aantal leden (per kunstbaan) (1) 6 12.24%  
% KNLTB leden (2) 26 53.06%  
Goede leeftijdsopbouw & toekomstperspectief (3) 10 20.41%  
Bestuursfuncties mogelijk (4) 18 36.73%  
Aantal banen complex (5) 5 10.20%  
Hele jaar bespeelbaar (6) 4 8.16%  
Bezetting banen (7) 4 8.16%  
Onbeperkte toegang tot complex (8) 6 12.24%  
Kantine (9) 9 18.37%  
Kleedruimte & douches (10) 9 18.37%  
Contributie (11) 5 10.20%  
Bardienst (12) 11 22.45%  
Naamsbehoud mogelijk (13) 23 46.94%  
Afstand locatie t.o.v. TCHS (14) 16 32.65%  
Andere 0 0.00%  

ID Respons
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B4

De clubs zijn op een aantal punten met elkaar vergeleken. Wat zijn voor jou (hiervan)
de minst belangrijke punten bij een nieuwe club?
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor B5

Hoe lang denk je nog te willen en kunnen blijven tennissen?

Antwoord Telling Percentage

Maximaal 3 jaar (1) 5 10.20%  
Tussen 3 en 5 jaar (2) 6 12.24%  
Tussen 5 en 10 jaar (3) 19 38.78%  
Meer dan 10 jaar (4) 17 34.69%  
Geen antwoord 2 4.08%  
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Samenvatting voor B5

Hoe lang denk je nog te willen en kunnen blijven tennissen?

                            pagina 21 / 28

/enquete/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/559756


Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor A1

Met welke reden heb je besloten te stoppen na juni?

Antwoord Telling Percentage

Gekozen voor een andere club (A1) 13 61.90%  
Stop (voorlopig) met tennis (A2) 8 38.10%  
Geen antwoord 0 0.00%  
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Samenvatting voor A1

Met welke reden heb je besloten te stoppen na juni?
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor A1A

Voor welke club heb je gekozen?

Antwoord Telling Percentage

Dikkers T.C. (1) 0 0.00%  
T.C. Groot Driene (2) 0 0.00%  
T.V. Hasselo (3) 0 0.00%  
T.V. Hercules - Hengelo (4) 2 15.38%  
C.T. Tie-Break (5) 0 0.00%  
T.V. Timmersweide (6) 3 23.08%  
FC Twente-Tennis (7) 0 0.00%  
T.J.V. Westermaat (8) 0 0.00%  
T.C. 't Weusthag (9) 2 15.38%  
T.V. Woolderes (10) 0 0.00%  
Andere 6 46.15%  
Geen antwoord 0 0.00%  

ID Respons

84 TVV Veldmaat Haaksbergen
34 T.V. 't Wooldrik
39 TV Veldmaat
51 TVV Haaksbergen
74 TVV veldmaat
77 Haaksbergen
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Samenvatting voor A1A

Voor welke club heb je gekozen?
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor A2

Kan dit nog veranderen?

Antwoord Telling Percentage

Ja, mits (zie evt. mijn opmerking) (A1) 4 19.05%  
Nee (A2) 17 80.95%  
Opmerkingen 10 47.62%  
Geen antwoord 0 0.00%  

ID Respons

8 Gekozen voor zekerheid, al een competitie team geregeld
84 Ben ook al lid in Haaksbergen
21 mijn tennismaten ergens anders willen tennissen met z'n allen
32 ik ben al een paar jaar lid van TV Hercules 
34 Ik Tennisde alleen bij TCHS omdat het naast de deur ligt van Thales. Was al lid bij andere

vereniging.
39 Ik ben al 5 jaar lid van Veldmaat.Bevalt prima en lekker dichtbij.Ik wil wel graag kontakt

houden met de TCHS-mensen maar ik ga geen lid worden een Hegelose club. 
74 Ligt aan de mogelijkheden om verder competitie met mijn eigen team te spelen.
75 We kiezen dit voorjaar tussen Weusthag en Smash Borne
76 Mijn tennis activiteiten staan op een behoorlijk laag pitje sinds de geboorte van mijn zoon,

en ik zie dat niet zo snel veranderen. Daarnaast is tgv een aanstaande verhuizing een
toekomst binnen TCHS ook niet echt meer een reële optie.

83 daar speel ik ook
 al (ook competitie)              

                            pagina 26 / 28



Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor A2

Kan dit nog veranderen?
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Eenvoudige statistieken
Enquête 559756 'Toekomst TC Hollandse Signaal'

Samenvatting voor Z1

Heb je nog opmerkingen, aanvullingen of tips?

Antwoord Telling Percentage

Antwoord 24 35.82%  
Geen antwoord 43 64.18%  

ID Respons

18 Succes met het maken van de keuze. 
21 Dat TCHS een mooie club is en altijd met plezier heb getennist en het jammer vindt dat het

eraf gaat
23 Ik wens jullie heel veel suc6 met de keuze. Niet eenvoudig
28 Beide opties Dikkers en Twente zijn goed voor mij. Lichte voorkeur voor Twente. Als de

club besluit met Dikkers samen te gaan, blijf ik ook bij de club
30 Een nieuwe club moet wel levensvatbaar zijn.  
33 -
34 Succes!
35  Zijn de kosten van onderhoud kantine 

 en kleedruimten inbegrepen in de contributie bij 
  F.C. Twente ?

36 Graag met hele woensdagmorgen club naar kunstgras banen. Hele winter bespeelbaar.
37 Succes met dit traject!
42 Alles afwegend lijkt FC Twente nu toch iets betere kaarten te hebben voor een mooie

toekomst. Met name nu ze zelf al voldoende geld hebben en echte fusie ook niet nodig is.
Meer banen en grotere club voor mij persoonlijk meer kans op groepjes om te blijven
tennissen

44 zou graag zien dat de club bij elkaar blijft.ook sociale functie.twentebanen hebben ook bij
de gemeente de meeste aandacht en prioriteit.Bestuur dank voor alle moeite

46 De mogelijkheid tot spelen in het zomerseizoen op een vaste ochtend met het "eigen
Hollandse Signaal di-dames groepje" is prioriteit nr. 1 voor mij. Ik besef dat het spelen
misschien ingekort moet worden tot b.v. 2 uur maar dat is dan de consequentie van met
een andere club samengaan. 

50 afscheidscadeau Thales   de 2 banen meenemen naar veldwijk
58 Tennis op dit moment al bij TieBreak en bevalt zeer goed. Wil graag met het

maandagavond groepje blijven tennissen op maandagavond. Valt de groep uit elkaar dan
ga ik niet naar andere club.

59 Heeft FC Twente ook koffietennis o.i.d. of een andere tennis inloopochtend/avond. 
87 Wat gebeurd er met de bezittingen van TCHS, bijv. verlichtingsmasten?

Waar is FC-Twente Tennis gevestigd en wat voor baansoort is daar?
63 Mijn beeld van de vereniging is dat er groepsbinding is en veel minder een

verenigingsbinding.
ik denk dat fuseren dan ook geen optie is. Instromen lijkt me beter.laat de groepen
beslissen waar ze naar toe willen.
Als we allemaal naar dezelfde vereniging willen is dat mooi meegenomen.

64 niet te duur
67 Geen
69 Wat zullen de omwonenden van Dikkers er van vinden als het parkje nieuw leven wordt

ingeblazen met een verdubbeling of meer van het het aantal leden? 
70 ik ben na hersenbloeding.......
74 Nee, dank u wel
89 bedankt voor de gezelligheid en succes.

vrgr
Johan
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