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Hulpvragen bij de interne analyse  

Structuur van de club:  

Is de club een vzw, feitelijke vereniging? 

Zijn er in het verleden problemen geweest? 

 

Kan ik een organogram opstellen van de  

verschillende functies met bijbehorende taken en 

verantwoordelijkheden.  

Zijn er knelpunten binnen de organisatiestructuur? 

 

 

Bestuurskader en vrijwilligers:  

Is er een stabiele bestuursploeg of is er veel 

verloop?  

Zijn er voldoende personen en is er een goede 

taakverdeling? 

 

Houdt iedereen zich aan de afspraken betreffende 

de takenverdeling? 

Worden de vrijwilligers af en toe in de bloemetjes 

gezet? 

 

 

Ledenanalyse: 

Aantallen: leden per leeftijd, geslacht, woonplaats, 

competitiegericht / recreatief, drop-out (welke 

categorie?) 

 

 

Ledenwerving: acties, onthaal van nieuwkomers,. 

Hoe verloopt dit? Wat zijn de resultaten?  

 

 

Jeugdwerking: Wat denkt de jeugd er zelf over? 
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Trainers: 

Opleidingsniveau, aantal, vergoeding? 

 

Hoe verloopt de communicatie met het bestuur? 

Hoe verloopt de communicatie met de trainers 

onderling, met de ouders, met de leden, met de 

sponsors? 

 

 

 

Verzekeringen: extra polissen, problemen in het 

verleden? 

 

 

 

Financiën 

Uitgaven, inkomsten, reserves? 

Is het lidgeld voldoende? Betaalt ieder lid 

evenveel? 

 

Zijn er sponsors, en zo ja, wat wordt er 

gesponsord? 

 

 

 

Infrastructuur en materiaal:  

Staat van het lokaal en de beschikbaarheid? 

 

Staat van het materiaal?  

 

Noden en toekomstplannen? 

 

 

 

Activiteiten: 

Individuele en groepslessen, groepsindeling, 

groepsovergang (per leeftijd of naargelang de 
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ervaring?) 

Deelname en organisatie van wedstrijden en 

ontmoetingen (aantallen, reden, ervaring?)  

 

 

Welke nevenactiviteiten worden georganiseerd 

naast de schermtrainingen? Hoe verlopen ze? Zijn 

er problemen? Hoe is de clubsfeer? 

Is het aanbod voldoende en naar wens van de 

leden?  

 

 

 

 

Interne communicatie 

Welke kanalen, efficiëntie?  

Communicatie van bestuursleden naar trainers, 

trainers onderling, trainers naar clubleden en 

ouders, … 

 

 

 

 

Externe communicatie 

Met gemeente, scholen, sponsors, pers, VSB 

 

Uitstraling van de club (trainingspakken, 

publiciteit, zichtbaarheid van het clubgebouw,…) 

 

 

 

 

 


