
Wat zou jij willen veranderen in het verenigingsleven? max. 3 korte 
uitspraken 
 
Meer naar buiten richten, minder elite clubje, meer verjonging, meer educatie 
Regelmatiger activiteiten voor kinderen in bv de vakantieperiodes  
Lamlendigheid 
Iets meer samen met klien groepje aan een project werken 
Zie voorgaand antwoord 
Meer betrokkenheid, meer kleine activiteiten 
door gaan zoals het nu gaat 
Commissies en beleid transparant en open  - betere co√∂rdinatie commissies en bestuur -  
voorbereiden op energie transitie (structurele aanpak en revisie elektranet/waternet/ 
duurzaam maken  verenigingsgebouw (warmtepomp?) 
Meer activetyten  
Betere benutting kantine, seizoensgebonden gezelligheid 
Voor mij verder niet zoveel, ik ben geen klaverjasser en de natuurbeleving en onderhoud 
tuin staat bij mij voorop 
Meer eigentijdse activiteiten 
meer medeverantwoordelijkheid,   
Kan ik geen mening over geven 
Niets 
Beter taken verdeling van werkzaamheden en verantwoordelijkheid ervan. Een technische 
commissie erbij die verantwoordelijk is voor onderhoud van gebouwen e.d en goed samen 
werkend met de andere commissie zoals elkaar aanvullen en elkaar helpen, geen eigen 
eilandjes  
We weer als een vereniging leven het bestuur meer op de paden en tuinen laten zien en ook 
in de winter opn blijven want dan moet er geklust  
Niets. Ik ben tevreden.  
Zou goed zijn wanneer er nog meer jonge mensen in verschillende functies komen. Niet dat 
de ouderen dit niet goed doen, maar voor de toekomst van het complex is dat belanrgijk  
geen idee. 
meer samen doen, sociaal en onderhoud 
Afschaffing verplichte tuinbeurten  
Verdraagzaamheid, hulpvaardigheid 
Zie mijn ideaalbeeld 
Kan ik geen mening over geven 
Meer activiteit en activiteiten. Grotere participatie 
niets 
tuinbeurten op eigen moment minder controle 
geen zwartmakerij van bestuur en (commissie)leden: wie dan ook. deze steken energie in de 
vereniging en steken hun nek uit 
Niets 
iets meer living apart together / leven en laten leven 
Activiteiten om nieuwe leden te ontmoeten - maar dat wordt nu al georganiseerd :)  
Niets 
Geen mening 
Meer diversiteit, bewoners uit de omgeving meer betrekken 



Minder gefr√∂bel in commissietjes, meer focus op kernbelangen. 
weet ik niet 
Geen 
Niet zo muggenziften  
eigen verantwoordelijkheid nemen 
Niet 
Wij zijn pas net lid, ik kan dat nog niet beantwoorden  
Meer naar buiten richten, minder elite clubje, meer verjonging, meer educatie 
Geen gedwongen ‚Äòsociaal‚Äô karakter, je beslist zelf of en waar je aan mee doet (behalve 
verplichte werkbeurten),  
Iets meer activiteiten rond gezamenlijk eten en tuinieren. 
Dat we gezamenlijk de doelstellingen nastreven en niet dat alles door een klein deel van de 
leden wordt gedragen 
Meer jongere leden actief 
Iets meer activiteiten, zoals de etentjes voorheen, etc.  
Bankje voor de grote brug om even te rusten bij een volle Grijze Beemd. Meer inzet van 
leden met technische capaciteiten (zijn  er!) 
Ik vind het goed zoals het is. Maar ik kan me wel voorstellen dat er creatieve en educatieve 
dingen gebeuren in het clubhuis of dat er een film of iets anders vertoond wordt, maar dan 
altijd gerelateerd aan de natuur.  
Wat meer transparantie tussen het bestuur en de leden 
Communicatie kan beter, helderder 
Online groep (whatsapp?) groep voor vraag en aanbod alle leden 
activiteiten rondom de kantine, meer inzet van vrijwillegers, doorpakken van klussen die 
gedaan moeten worden 
Stabiliteit, weinig regels, streng maar rechtvaardig 
geen idee 
Niks 
Meer leden commiteren bij de activiteiten. 
Laat ik aan de leden over 
Tuinbeurten op zaterdag verspreiden. Als zzp-er lastig 
iets meer evenementen (na corona) 
niet zo heel veel verandering 
Vind het prima zo 
meer saamhorigheid 
Dat iedereen ervan doordrongen raakt dat het een vereniging is en dat we he het samen 
moeten doen. 
niets 
Saamhorigheid. Bestuur dat richting geeft en dat we samen (alle leden) dat pad bewandelen  
1 werkbeurt minder en een half uur korter per jaar 
mooiere borders van de vereniging 
Iets meer betrokkenheid bij het geheel, al begrijp ik dat veel mensen beperkte tijd hebben 
Betere communicatie & meer waardering voor elkaar en de taken die we uitvoeren. 
minder ik meer wij, meer waardering voor elkaars inzet  
Meer naar buiten richten, minder elite clubje, meer verjonging, meer educatie 
Niets 
Meer opbouwende kritiek en inzet leden 



Meer betrokkenheid, meer kleine activiteiten 
ik ben niet erg van het verenigingsleven 
Wat meer onderlinge hulpvaardigheid.  
Geen 
Toezien op tuin onderhoud. Toezien op naleving regels., zie groene boekje. Katoen worden 
geweerd ivm oa vogels.  
Een keer een bingo 
 


