
Ledenenquete

 Naam:

We vragen je naam als je aangeeft dat je iets wilt doen voor de Tribune. Anders mag je de enquete ook anoniem invullen.

1. Wat is je geslacht? man vrouw

2. Wat is je leeftijd? 15-20 21-29 30-39

40-49 50-59 ouder dan 60

3. Hoe lang ben je al lid korter dan 1 jaar

tussen 1 en 10 jaar

langer dan 10 jaar

4. Wanneer lees je de Tribune?

zo gauw hij in de bus valt na een paar soms nooit

dagen

5. waarom lees je de Tribune (niet)?

6. Wat lees je in de Tribune?

altijd soms nooit

Voorwoord

Van het bestuur

mijn ….. Duik

Kookhoekje

Verslagen (duik)activiteiten

Duikagenda

7. Geef aan hoe tevreden je bent over…………………………

heel enigszins tevreden zeer

ontevreden ontevreden tevreden

a. Vormgeving

b. Frequentie van verschijnen

c. Leesbaarheid

d.

8. Wat valt er te verbeteren aan de Tribune?

9. Wat kan de Tribune wel missen?

10. Wat mag niet in de tribune ontbreken?



11. Zou je nog iets wilen doen voor de Tribune

Ja Nee Weet niet

12. Wat zou je willen doen voor de Tribune?

13. Moet de Tribune blijven verschijnen in zijn huidige vorm?

Ja Nee Weet niet

14. Of is de tribune toe aan een nieuwe verschijningsvorm?

Wij noemen een paar voorbeelden:

de tribune houden als papieren uitgave

Ja Nee Weet niet

als digitale uitgave, bv. in Pdf=formaat, per mail

Ja Nee Weet niet

als nieuwsbrief per email

Ja Nee Weet niet

een andere verschijningsvorm, nl:

15. Je hebt vast gelezen dat we altijd graag kopij van jullie ontvangen, maar dat steeds vaker moeilijk

krijgen van jullie.

De Trinune verschijnt in zijn huidige vorm 4x per jaar; de redactievergaderingen plannen we altijd ruim van te voren.

Zou jij vaker iets voor de Tribune willen schrijven?

Ja Nee Soms Weet niet

zou jij een vaste column willen schrijven?

Ja Nee Soms Weet niet

Zou jij vaker foto's willen maken voor de Tribune? (Zelfs heel graag onderwaterfoto's!)

Ja Nee Soms Weet niet

Vriendelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst


