Spørgeskema “nye” seniormedlemmer
Hvorfor lavede vi et spørgeskema:
Sådan skrev vi: “Bestyrelsen har besluttet at sende et spørgeskema til alle der
er blevet medlemmer i NKT de seneste 3 år. Vi vil gerne høre lidt om dig og dine
oplevelser med NKT, så vi kan udvikle vores klub, så den opfylder ikke kun
"gamle" medlemmers behov, men også vores nye medlemmer. Grussæsonen
står for døren, vi glæder os til at se dig på banerne. Så forhåbentlig har du 5
minutter til at udfylde skemaet - der er ingen præmier andet end glæden ved
snart at skulle ud på det røde grus. Besvarelsen er selvfølgelig anonym, men du
har mulig for at angive kontaktoplysninger, hvis du vil have, vi skal kontakte
dig.”
Vi har fået 23 svar af 58 udsendte skemaer
Hvad spurgte vi om:
A) en profil på de nye medlemmer - alder, køn, erfaring.
16 mænd svarede, 6 kvinder
16 (76%) var i aldersgruppen +60
Kun 8 har NKT som første klub, mens 15 har spillet tidligere og mere end
3 år.
5 har deltaget i klubturneringer og 6 har været på turneringshold.

KONKLUSION: NKT kan godt tiltrække “ældre”
medlemmer, hvor mange har erfaring fra tidligere. Der er
også et tennismæssigt potentiale i flere af de “nye”.

B) noget om makkere, behov for at finde en sådan etc.
Halvdelen har en fast makker
8 ønsker at finde en makker,
Knap halvdelen har prøvet boldmaskinen.
Kun 4 har prøvet makkerbørsen

Konklusion: Vi skal være bedre til at hjælpe med at finde
en makker

C) Deltagelse i arrangementer
5 har aldrig deltaget i arrangementer
KUN 6 deltager i onsdagsdropin
6 har deltaget i klubturneringen
14 har deltaget i et eller flere arrangementer

Konklusion: De fleste er tilsyneladende involveret i et eller
flere af vores arrangementer
D) vintertennis
Kun 9 spiller ikke om vinteren

Konklusion: behovet for at holde nye medlemmer i gang
over vinteren er ikke så påtrængende
E) træning
halvdelen har deltaget i træning ( som en del af velkomstpakken),
5 kan ikke finde det rigtige træningshold

Konklusion: ????

F) ønsker til NKT som klub
Halvdelen ønsker at der bliver gjort mere for samspil for spillere
på samme niveau
5 ønsker flere sociale arrangementer

Konklusion: Nye medlemmer vil gerne spille mere tennis
med andre på samme niveau og vil gerne integreres på
eksistrende hold/træningsgrupper - det er en udfordring
for alle os gamle, holdkaptajner etc.

G) brug af information
2/3 bruger hjemmesiden - kun 2 bruger facebooksiden

Konklusion: Vi har en god og velfungerende hjemmeside
og det er der, nye medlemmer først går ind.
Facebookdelen når med hvert opslag 60-100
medlemmer, men sikkert yngre medlemmer for hvem FBer det naturlige medie

Samlet konklusion:
Vi kan tiltrække nye seniormedlemmer i +60 kategorien,
mange har erfaring og tiltrækkes af sportslige
udfordringer. Det sportslige fylder nok mere end det
sociale for gruppen af nye medlemmer. De fleste følger
med i klubbens informationer.
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