
is tevreden of zeer 
tevreden over de 

‘opbrengsten’ van 
het lidmaatschap

74%
is minder dan 

5 jaar lid van de 
vereniging

21%
1

Leden hebben de 
ondernemersvereniging op 
de volgende criteria beoordeeld:

Lidmaatschap
Communicatie
Netwerk
Bijeenkomsten
Belangenbehartiging

De belangrijke communicatie- 
middelen zijn:

Algemeen 
rapportcijfer

Ondernemersvereniging:
Belangenvereniging 
Bedrijvenpark Twentekanaal

De verenigingsmonitor  is afgenomen in: 
Juni 2020
 
Contributie per jaar:
0-10 werknemers: € 135,- 51-100 werknemers: € 515,-
11-25 werknemers: € 265,- >100 werknemers: € 750,-
26-50 werknemers: € 390,-

Aantal leden &
reacties:

7,2 2 Communicatie

Lidmaatschap

130 

67
reacties

190
leden

Algemene informatie

Verenigingsmonitor

van de leden vindt 
de nieuwsbrief goed 

tot zeer goed.

85%
vindt dat er nu 

voldoende wordt 
gecommuniceerd

93%

wil een rol binnen de 
vereniging vervullen16%

Belangrijkste redenen 
om lid te worden:

Digitale nieuwsbrief

Website

80% 

53% 

zou het lidmaatschap aan een 
collega ondernemer aanbevelen

94%

1

2

3

4

5

De leden van BIT waarderen 
hun lidmaatschap met een:

Behouden en verbeteren kwaliteit 
bedrijvenpark (70%)

Belangenbehartiging (64%) 

Om nieuwe contacten op te doen (54%)

Actief

Niet actief / Niet passief

Passief

Zeer passief

Zeer actief

3%

11%

50%

5%

31%

Leden omschrijven 
zichzelf als:

1

2

3



7,1

3 Netwerk

4 Bijeenkomsten

5 Belangenbehartiging

is tevreden over de belangenbehartiging

Tip!

zou meer ondernemers 
willen leren kennen via 

de ondernemers-
vereniging

73%

van de leden heeft 
van de laatste 10 
bijeenkomsten er 
minder dan 2 bezocht

47%

heeft netwerk 
uitgebreid door het 

lidmaatschap

55%

doet meer zaken 
door lidmaatschap

21%

Leden willen graag 
meer bedrijfsbezoeken.

2-5 bijeenkomsten

5-7 bijeenkomsten

>7 bijeenkomsten

< 2 bijeenkomsten

Vindt dat de ondernemers-
vereniging voldoende 
weet wat er leeft om 

de belangen te 
kunnen behartigen

37%

29%

15% 47%

9%

wil dat de gemeente meer 
contact zoekt met de 

ondernemersvereniging 
voor afstemming plannen/

projecten

54%

De leden waarderen 
de georganiseerde 
bijeenkomsten met een:

Bezoek 
bijeenkomsten

Vereniging

Gemeente

76%

Op basis van de resultaten van dit 
onderzoek hebben wij een lijst met 
aanbevelingen opgesteld. 
Dit zijn tips waarmee het bestuur 
de waarde van het lidmaatschap voor 
haar leden kan vergroten. 

Tips en aanbevelingen

Coppi denkt graag met u mee!

www.coppi.nl

Niemand kent meer dan 
de helft van de leden

0%


