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SPORTSTICHTING CHITARI - NISSEWAARD - SPORTVERENIGING



HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Sportstichting Chitari heeft deelgenomen aan de Verkiezing Vereniging van het Jaar 2018. Bij het uitbrengen van een stem zijn door

stemmers rapportcijfers gegeven, inclusief een toelichting en eventuele verbeterpunten. In deze rapportage wordt inzicht gegeven

hoe Sportstichting Chitari is beoordeeld en hoe dit zich verhoudt tot andere sportverenigingen.

Ook zijn door de vereniging zelf een aantal vragen beantwoord bij het indienen van de nominatie. In dit rapport wordt weergegeven

hoe andere verenigingen deze vragen hebben beantwoord. 

We hopen dat deze rapportage voor het bestuur van Sportstichting Chitari inspiratie biedt om de vereniging weer verder te

ontwikkelen.

 

Organisatie Verkiezing Vereniging van het Jaar 2018

 



HOOFDSTUK 2 - RAPPORTCIJFERS

Stemmers hebben rapportcijfers gegeven voor Sportstichting Chitari. In de onderstaande tabel wordt het gemiddelde rapportcijfer

dat Sportstichting Chitari kreeg, vergeleken met enerzijds de sportverenigingen die aan de verkiezing hebben deelgenomen én actief

zijn binnen dezelfde tak van sport als Sportstichting Chitari (en dus ook behoren tot dezelfde sportbond). In de tabel is de

betre�ende sportbond weergegeven.

Anderzijds wordt het gemiddelde rapportcijfer van Sportstichting Chitari vergeleken met het gemiddelde van alle

sportverenigingen die aan de verkiezing hebben deelgenomen.

 

CIJFER VOOR
CLUBBELEVING

CIJFER VOOR
VOORZIENINGEN

CIJFER VOOR
ONDERNEMERSZIN

CIJFER VOOR
ACTIVITEITEN

Sportstichting Chitari 9.17 8.91 9.20 9.41

Judo Bond Nederland 9.40 9.05 9.40 9.50

Alle sportverenigingen die hebben
deelgenomen aan de verkiezing

9.34 9.03 9.23 9.41



HOOFDSTUK 3 - STAND VAN ZAKEN VERENIGINGEN

Dit hoofdstuk gaat over de vragen waarop de bestuurders van verenigingen antwoord hebben gegeven. Hieronder is per vraag in de

gra�ek weergegeven hoe alle sportverenigingen die aan de verkiezing hebben deelgenomen deze vraag hebben beantwoord. Boven

de gra�ek staat het antwoord dat Sportstichting Chitari heeft gegeven.

 

1. Beschikt de vereniging over voldoende vrijwilligers om

taken en activiteiten goed uit te kunnen voeren?  

Sportstichting Chitari antwoordde: Ja

3. Worden er initiatieven ontplooid om de

maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging te

vergroten? Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportaanbod

voor ouderen, buitenschoolse opvang, samenwerking

met gemeente, onderwijs en zorginstellingen.  

Sportstichting Chitari antwoordde: Ja

2. Behandelen de leden elkaar en ook de tegenstanders op

sportieve en respectvolle wijze?  

Sportstichting Chitari antwoordde: Ja

4. Zijn er voldoende keuzemogelijkheden voor gezond

eten en drinken in de kantine?  

Sportstichting Chitari antwoordde: Ja



HOOFDSTUK 4 - TOELICHTINGEN EN VERBETERPUNTEN VAN STEMMERS

Tot slot hebben de stemmers toelichting gegeven op het rapportcijfer dat zij aan Sportstichting Chitari hebben gegeven en eventuele

verbeterpunten. In de onderstaande tabel worden de toelichtingen en verbeterpunten opgesomd.

 

Toelichting Verbeterpunten

Leraren geven zich voor 100% Geen

Deze vereniging/sportstichting bestaat al sinds 1992 en wie in

Spijkenisse/Nissewaard heeft nu niet bij Chitari aan een budosport

gedaan. De sfeer en de kwaliteit van lesgeven is uitmuntend.

Het is een supergezellige sportschool met leuke groepslessen daarna

bakkie thee of ko�e apparatuur is niet naar de laatste mode maar alles

doet het goed ik kan wel zeggen dat het mnn tweede thuis is zo gezellig er

worden in het voorjaar en met nieuwjaar leuke avondjes georganiseerd

Super sportschool sport er al 32 jaar!!!!

Staan open voor ieder persoon. Niets moet alles mag sfeer.

Mooi club, en Mn kids hebben het geweldig naar hun zin

Top club met nog echt betrokken medewerkers , jong en oud voelt zich hier

welkom ! de instructeus weten je altijd te motiveren en je alles uit je

workout te laten halen. Bovendien is Richard de Bijl nationaal en

internationaal een begrip in de judowereld , de vele leden komen niet

alleen uit Spijkenisse maar uit heel Zuid-Holland bij deze club te trainen.

Behalve de gezellige sfeer is er deskundigheid en betrokkenheid.

Heeft geen verdere toelichting nodig toch? Is gewoon een top

sportvereniging / sportschool

Gewoon geweldig!

Altijd gezellig. Super goede en leuke sfeer. Er wordt ontzettend veel

georganiseerd. Altijd met 100% inzet.

Een gezellige toegewijde vereniging met voldoende activiteiten Geen



Toelichting Verbeterpunten

Chitari is dé budoschool van Nissewaard. De lessen worden gegeven door

topjudoka's en topjujiujiutsuka's en zijn er voor alle leeftijden. De sfeer is

open en veilig voor elk kind, ook kinderen met sociaal-emotionele

problemen komen helemaal tot bloei. Als ouder kun je vanaf achter de

glazen wand in de gezellige kantine kijken. De toernooien worden door de

hele regio gezien als de gezelligste happening in Zuid Holland. Het is echt

een topvereniging!

Ik denk dat de budo-poot in de marketing van

de hele sportschool nog meer uitgelicht kan

worden. De bescheidenheid siert hen en past

bij de judosport, maar ik denk dat de

onwetende ouder nóg sneller voor onze school

gaat als ze direct weten dat er lesgegeven

wordt door vergevorderde danhouders en

kampioenen.

Top club

Hele goede en professionele sportschool met vakbekwame instructeurs, en

na a�oop altijd gezellig een drankje doen.

Dat de dimlichten aan de bar het eindelijk eens

doen

Ik ga met veel plezier sporten bij leraren die weten waar zij het over

hebben!

Prima sportschool met geweldige mensen

Leuke club ga er 2x in de week naar de sportschool aardige werknemers

ook heel behulpzaam.

Fantastische mensen en goed onderwijs

Fantastische sportvereniging. Met veel aandacht voor het individuele kind,

zeker ook voor de kinderen die wat meer aandacht nodig hebben in de

recreariesport. Er wordt opvoedkundig fantastisch lesgegeven! De kinderen

leren veel over zichzelf, worden zekerder, weerbaarder en bovenal hebben

een fantastische tijd in de dojo! Ook de wedstrijdgroep is heel bijzonder.

Er wordt gecoacht om het kind meer te leren op een leuke manier. Niet zo

prestatiegericht ten koste van alles. Als je beter bent als hoe je de vorige

keer op de mat kwam heb je gewonnen! Juist door deze mentaliteit vinden

mijn kinderen ook de wedstrijden leuk. Meedoen is belangrijker als winnen

en juist daardoor doen onze kinderen mooi judo zien. Met mooie

technieken! Mede hierdoor is er een leuke veilige sfeer in de groepen. Een

manier van lesgeven en opvoeden om trots op te zijn!

De accommodatie ziet er netjes uit maar zou

best wat meer van deze tijd mogen zijn. Ook

zou het wat groter mogen zijn want het kan

soms heel druk zijn, maar ja dat is logisch bij

deze fantastische vereniging.

geweldige mensen aan het roer motiverend

Geweldige begeleiding in alles

Het is een vereniniging waar een ieder zich thuis voelt. De mensen hebben

hun hart op de goede plaats zitten en beleven het ook in een

samenwerking waar je als vereniging blij van wordt.



Toelichting Verbeterpunten

Top sportschool

Dit is mij club, mijn ideaal, Dit is de mooiste club van allemaal...

Ik zie hoe daar genoten wordt en hoe enthousiat ze zijn.

Ze doen het goed

Super gezellige sportschool waar iedereen welkom is. Maakt niet uit waar

je vandaan komt, het wordt met respect behandeld!!

Geweldige sportschool !

Richard heeft hart voor Judo, Richard is Judo en dat straalt op alles en

iedereen uit en over!!

Niet een �jne, goeie, leuke, gezellige sportschool maar gewoon de

allerbeste. Ja, dit is mijn Club, mijn ideaal, dit is de mooiste club van

allemaal.

Kennis, doelmatigheid, inspiratie en plezier zijn de pijlers van

Sportstichting Chitari, een voorbeeld voor vele.

Een buitenschoenen stalling voor de entree in

de kleedkamer / Dojo

Een open huiskamer voor een ieder.

NVT

geweldige club met fantastische beleving door het personeel

Geweldige club!

Judo beste van Nederland

Perfecte sportschool met inspirerende enthousiaste instructeurs.

Judo op uitzonderlijk hoog niveau, gegeven door een leraar die iedereen

weet te begeisteren met zijn passie. Beter dan dit vind je niet in Europa!

De temperatuurregeling van de douches mag

nog iets beter. Er zijn nu twee standen: te

warm of te koud.

Gewoon de beste die er is veel inzet en beleving van alle docenten

Dit zijn super gedreven mensen die aan het roer staan Voor alles open staan



Toelichting Verbeterpunten

Een gezonde en gezellige sportschool met heel veel vakkennis

Alles is goed geregeld!

Tweede thuis .

De beste judo vereniging met een top leraar Ze zijn te gezellig, als je eenmaal bent wil je

nooit meer weg

Het enthousiasme en clubgevoel bij deze vereniging is uniek!!



HOOFDSTUK 5 - STEMMEN

In totaal zijn er 70 stemmen uitgebracht op Sportstichting Chitari, in de onderstaande gra�ek is het aantal stemmen per dag

weergegeven.

In de gra�ek daaronder wordt het geboortejaar van de mensen die op Sportstichting Chitari gestemd hebben weergegeven. 

 

 

Gra�ek: Aantal bevestigde stemmen per dag

 

 

Gra�ek: Geboortejaar van de stemmers bij Sportstichting Chitari.


