
Als je iets aan de communicatie met de leden zou willen veranderen, 
kun je kort vertellen wat je advies is? 
 
meer waarderen, vertellen wat er gaande is, splitsen van kletsberichten en belangrijke info 
Laat je meer zien en meer persoonlijk contact 
Benader de leden niet als domme mensen 
De communicatie mag vriendelijker en minder belerend.  
Meer vanuit positiviteit reageren, minder klagen 
Ik weet het niet precies maar wel wat meer zichtbaarheid, bijv een ‚Äò smoelenboek ‚Äò. 
Daarnaast is het jammer dat penningmeester al zo snel vertrokken is en redenen zijn mij 
onduidelijk 
niet alleen mooi weer laten prevaleren maar ook het onweer weergeven 
Benader de leden niet als domme mensen 
ik heb geen idee, alle soorten media is  al in gebruikt.  
Een gek voorstel? Wij zijn (voor corona) al een aantal keer niet op bijeenkomsten in het 
clubgebouw geweest omdat het daar zo hol klinkt. Als er veel mensen bijeen zijn ,kan je 
elkaar haast niet meer verstaan zonder te moeten schreeuwen Kippenhokgevoel). Ik ga naar 
deze bijeenkomsten om mensen te ontmoeten maar vind dat op deze manier bijna 
onmogelijk. Kan er iets aan geluiddemping worden gedaan? Weer gordijnen? Andere opties? 
Veel mensen kijken alleen naar mailings 
In sommige gevallen: Denk niet alleen aan jezelf, maar luister en verplaats je ook in een 
ander. 
Luisteren en positief hamburgeren  
De communicatie mag vriendelijker en minder belerend.  
Communicatie verloopt naar wens 
Meer bestuursinzichtelijk zaken 
Ik mis een vakje opmerkingen over de enquete. Bij de vragen over kinderen op de tuin. 
Op zich prima zo 
Mensen die geen e-mail lezen beter proberen te bereiken via het bord vooraan. 
Volgens mij gaat het goed, maar ik ving signalen op dat dingen zouden moeten verbeteren. 
Dat gevoel heb ik zelf niet, dus dan zou ik duidelijker willen horen waar het dan precies om 
gaat, of wat dan het probleem is.  
Zie bovenstaande antwoorden. Een goede communicatie tussen bestuursleden onderling is 
ook belangrijk.  
Basisdingen zoals heggen knippen, tijden, aanvraag subsidie helder en op tijd communiceren 
informatiebord bij de hoofdingang 
Ik vind die huidige communicatie goed. Als nieuw lid kan je wel wat meer info hebben over 
regels en voorzieningen zoals milieupark.  
Communiceer zoals je strategie (wat is eigenlijk de strategie / visie van het bestuur?). Dat 
miste ik de laatste ALV sterk bijvoorbeeld in de discussie rondom maximaliseren huisjes prijs. 
Een lid dient een stuk in en dat wordt persoonlijk gemaakt door een van de bestuursleden. 
Daarmee ontmoedig je leden stukken in te dienen. Bekijk zaken meer holistisch  en hoog 
over, bepaal je strategie en communiceer vervolgens ook zo.  
Bij dringende kwesties leden vooraf raadplegen. 


