
Resultaten enquête “De jeugd heeft de toekomst” 

In juli hebben we al onze verenigingen en leden gevraagd om deel te nemen aan een enquête. Het doel van de 
enquête was om inzicht te krijgen in de vraag naar activiteiten voor de jongste ruiters.  
 
Van de invullers waren er 25 ouders en 4 bestuursleden van diverse verenigingen die deze enquête hebben ingevuld. 
Daar spreekt waardering en vertrouwen uit maar we zochten ook naar verbeterpunten en ideeën - en die hebben we 
gevonden zoals uit de andere antwoorden blijkt.  

Enquête bestuur 
De eerste enquête ging over de jeugdleden binnen de ponyclub 
 

 Leeftijdscategorie binnen de ponyclub 

 Rijdende leden binnen de ponyclub 

 Ledenwerving voor de toekomst 

 Vraag naar bijv. clinicus en hulp vanuit het kringbestuur 
 

Hoewel er weinig respons is geweest kunnen we hieruit opmaken dat de meeste jeugdleden binnen de verenigingen 
tussen de 12 en 14 jaar zijn, nl. 40,7%. De leeftijd van 8 jaar en jonger is 11,1%. Daarnaast hebben 95% van de 
jeugdleden een geldige startpas 

Enquête ouders 
De eerste enquête ging over de jeugdleden binnen de ponyclub 
 

 Leeftijdscategorie binnen de ponyclub 

 Rijdende leden binnen de ponyclub 

 Ledenwerving voor de toekomst 
 

Van de ingevulde antwoorden is 80% 10 jaar en ouder. Hiervan neemt 64% regelmatig deel aan wedstrijden binnen de 
kring. 

Voorkeur voor disciplines 
Natuurlijk waren we ook benieuwd naar interesses van de leden binnen de vereniging: 

 Voorkeur voor discipline 

 Activiteiten binnen de vereniging met eventueel hulp van de kring. 
 

Hieruit blijkt dus dat er wel degelijk vraag is naar wedstrijden voor de allerkleinsten. Met een percentage van 20,8% is 
hier dus zeker interesse voor. Met de vraag voor welke discipline er het meeste interesse is vanuit de leden kwam 
springen met 40% naar voren en dressuur net 39% 

De stelling “De jeugd heeft de toekomst” geeft ons een goed beeld dat er voor de toekomstige jeugdleden meer aandacht 
mag komen. Hieronder verstaan we oa: 

 Bixie wedstrijden 

 Veulendiploma’s 

 Aparte bixie lessen binnen de vereniging 
 

En zo hebben we nog een aantal goede suggesties gekregen vanuit ouders en bestuursleden. 

Graag zouden wij bestuursleden, vrijwilligers en ouders hierin willen ondersteunen om ook samen met de kring nieuwe 
activiteiten op te zetten om de jeugd op jonge leeftijd al bekend te maken met de ponysport. 

Onder de ingevulde deelnemers verloten wij een paar leuke prijzen die beschikbaar zijn gesteld door Brabants 
Ruiterhuis De winnaars krijgen persoonlijk bericht. 

Dank voor de medewerking. 

Graag contact opnemen via de mail pamelavdloo@gmail.com 

Bestuur kring Eindhoven de Kempen  


