Sportcomplex De Fjouwer, 4 maart 2019
Beste voetballers,
Twee maanden terug kregen jullie onze enquête ten behoeve van het onderzoek naar senioren voetbal op
zaterdag en/of zondag. Na herhaaldelijke verzoeken is uiteindelijk krap aan een meerderheid van de 136
verzonden enquêtes ingeleverd. Wij hadden op meer reacties gehoopt, maar met een meerderheid van de
enquêtes retour is in ieder geval een duidelijk beeld ontstaan van jullie meningen en wensen.
Samengevat; op dit moment is er geen draagvlak voor seniorenvoetbal op zaterdag.
In de begeleidende brief bij de enquête leggen wij duidelijk uit waarom wij er waarde aan hechten dit
onderzoek zorgvuldig te doen. SF Deinum en voorheen v.v. Sparta ’59 is van oudsher een zondagvereniging.
Dat op zich is niet een reden om daar aan vast te houden. Maar om grote veranderingen aan te brengen in
het seniorenvoetbal, zoals het wijzigen van speeldagen voor 1 of meerdere teams, is een groot en breed
draagvlak nodig. Uit de verschillende vragen blijkt dat er wel animo is om op zaterdag te gaan spelen, maar
niet significant meer dan de zondag. Daarnaast is er een grote groep die aangeeft dat het hen niet uitmaakt.
Bovendien zijn wij van mening dat wanneer er een grote groep voetballers een sterke voorkeur heeft voor
het spelen op zaterdag, zij dit wel kenbaar zouden maken door het inleveren van de enquête. Met andere
woorden; degenen die niet van zich laten horen scharen wij onder de groep die het niet uitmaakt of wel
tevreden is met de huidige situatie.
Om recht te doen aan de vraag op de algemene ledenvergadering van 12 oktober ’18 (of er een onderzoek
mocht komen) en de resultaten van deze enquête, kunnen wij niet anders dan te concluderen dat er op dit
moment geen basis is voor seniorenvoetbal op zaterdag. Hoe en of dit in de toekomst gaat veranderen
kunnen wij nu nog niet voorzien, wellicht onderzoeken we het over een aantal jaren opnieuw.
Heb je nog vragen, of wil je de resultaten van de enquête inzien? Meld je dan gerust bij een van de
werkgroep leden.
Met vriendelijke groet,
Namens de technische commissie voetbal en het bestuur;
Mark, Richard, René, Wieger, Nynke, Erik Jan, Jochem

