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Uitslag Enquête over Kalender 2021
Vragen Enquête
70 Leden hebben de enquête ingevuld; dat is ongeveer 10% van het ledenbestand. Daarmee is de enquête
behoorlijk representatief.

Ik wil de kalender ontvangen omdat daarin ook het excursieprogramma in is opgenomen maar
gebruik de kalender verder niet.
Ik wil hem ontvangen, omdat ik het leuk vind hem op te hangen
Mogelijk geef ik hem cadeau
omdat ik de kalender altijd erg mooi vind.
Héél graag wil ik de kalender, een blikvanger (direct bij binnenkomst huis), het hele jaar door!!!
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ik geniet van de fraai uitgevoerde kalender, vooral de laatste jaren, en lees de excursies af
Is online niet een idee? Ik waardeer de kwaliteit, maar ik hang geen kalenders op. En wie een
exemplaar fysiek wil hebben, betaald ervoor?
ik hoef geen kalender, na mijn verhuizing buiten Amsterdam past een oeverlanden kalender niet in
mijn inburgeringsproces
ik wil de kalender ontvangen, die hang bij mij in de slaapkamer en ik vind hem leuk en ook de actie
data zijn erin verwerkt. Ja, ik gebruik hem dus wel.
•

En daarom bewaar ik ook altijd de foto's van oude kalenders.

•

ik vind de kalender dus belangrijk, ook omdat die de Oeverlanden onder mijn aandacht
houdt.

•

De kalender is ieder jaar weer prachtig, maar ik gebruik de kalender niet echt.

•

gebruik hem al jaren op mijn volkstuin, zeer aparte kalender

•

De foto’s zijn altijd heel mooi, kunnen die niet digitaal geïntegreerd worden in de
nieuwsbrief

•

Ik geef er altijd een paar weg als relatiegeschenk

•

Kijk er elke dag op!

•

Ik heb de kalender altijd gewaardeerd, maar krijg ook altijd kalender(s) van andere
bronnen.

•

Aanvullende informatie op kalender nuttig

•

ik vind het een feest om de kalender te ontvangen en te bekijken. maar ik gebruik em niet
omdat het een wandkalender is. Een tafelmodel zou voor mij handiger zijn. De kalender
ziet er bijzonder mooi verzorgt uit en met prachtige foto's van het gebied. Heel interessant
en heel mooi !!! Maar wat mij betreft zou de kalender ook digitaal of als knutselpakket
getuurd mogen worden. Of alleen..... misschien veel vaker mooie foto's van de
oeverlanden digitaal. Mooie foto’s van de Oeverlanden zijn altijd mooi om te bekijken en
inspireren en betrekken leden meer bij het gebied en de werkzaamheden. kost niks levert
veel op !!

•

Kalender is overigens wél van hoge kwaliteit!

•

Geniet van de prachtige foto's

•

De kalender is een mooie en eerlijke sier in onze keuken met zijn maandelijks wisselende
seizoensfoto (tip: liefst natuur- en/of historische foto’s, maar beslist zonder mensen erop).
Verder is hij mooi duidelijk en overzichtelijk; hij wordt bij ons elke ochtend geraadpleegd.

•

Het is ook een communicatiemiddel, want elke keer dat je op de kalender kijkt, denk je
meteen aan de vereniging.

•

De kalender ziet er altijd fraai uit.

•

Ik geniet altijd van de foto’s en gebruik hem als kalender

•

En als toevoeging; omdat ik de kalender ook mooi vind en ook het excursieprogramma er
in is opgenomen!

•

En ik vind hem meestal mooi

•

Ik zie de kalender meer als iets leus om te bekijken, niet om te gebruiken of te bewaren.

•

In deze tijd, zeker als er bezuinigd moet worden, afschaffen. programma kan ook per mail
verstuurd worden met evt sites op Facebook etc.
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•

Contributie iets verhogen én mensen die hem willen er voor een bijdrage laten betalen.

•

ik vind de foto's van de kalender mooi

•

Ik wil de kalender ook ontvangen omdat ik hem altijd erg mooi vind

•

Ik vind het geen probleem om een extra bijdrage te leveren als lid zodat de kalender kan
blijven bestaan.

•

ik vind de kalender prachtig, maar gebruik hem niet. Als deze zoveel geld kost, dan alleen

•

mooi reclamemiddel voor de vereniging en de oeverlanden

•

Het is een mooie kalender. Ik neem de excursies over en geef hem meestal weg aan

voor de mensen die hem gebruiken . van mij hoeft het niet.

mensen die geen lid zijn om hen te wijzen op het bestaan van de vereniging
•

buiten dat ik de kalender actief gebruik, vind ik hem ook erg mooi!

•

Kan niet zonder!!

•

Nogmaals, ik heb de kalender altijd prachtig gevonden, maar gebruik hem na doorbladeren
en genieten, niet.

•

Prachtige foto’s

•

Het is een mooie kalender, vooral toen die toen nog door Rein Cremer werden
geïllustreerd.

•

Ook ben ik bereid een verplichte bijdrage te betalen mits deze niet al te hoog is, dus
feitelijk de kalender te kopen

•

ik wil ook wel wat meer betalen dan de kostprijs.

•

drukkosten en een kleine toeslag

•

Voor wat, hoort wat

•

voor niets gaat de zon op

•

Eur 10,-

•

Geen opmerkingen - mijn antwoord is duidelijk.

•

Het ligt er ook wel aan, wat de minimale (vrijwillige) bijdrage moet zijn

Uitslag Enquête 2021

blad 3 van 6

Postadres: Esther de Boer van Rijkstr. 36-1, 1065 GN Amsterdam | Website: www.oeverlanden.nl

•

Ik wil graag kunnen kiezen of ik de kalender wel of niet koop. De hoogte van het bedrag
doet er eigenlijk niet zo veel toe.

•

Mits een redelijk bedrag

•

Als ieder lid eenmalig b.v. 5 Euro zou geven, zou dat helpen?

•

!0 euro lijkt mij prima

•

Ook zeker de kostprijs. Zal >10€ zijn?

•

Ik vind het logisch om een bijdrage te geven voor een mooie kalender

•

Een vrijwillige bijdrage is vrijwillig. Je kunt er ook een minimale ledenprijs een verbinden.

Overige vragen en uw eventuele opmerkingen en suggesties
•

Laat men eerst betalen, voordat jullie de kalender versturen.

•

De Oeverlanden Blijven en moge de kalender ook blijven!

•

Ik zou het erg jammer vinden als deze kalender niet meer gemaakt zou worden. Hij heeft
bij mij een vaste plek in de woonkamer en ik kijk regelmatig naar de mooie foto's ervan.

•

Eigenlijk hoef ik ook het blad De Oever niet meer te ontvangen. Helaas geen tijd om goed
te lezen.

•

Ik ben al heel lang lid maar stuitte per toeval op deze enquête! How come?

•

De Oeverlanden doet prachtig werk, ook om dit stukje natuur te behouden. Geniet hier ook

•

de foto’s, alsmede de situaties met tekst zijn van deze locatie niet weg te denken

•

Omdat ik lid ben zou ik het voldoende vinden de kostprijs van de kalender te betalen. Dan

regelmatig van.

zou ik ook een extra aantal als relatiegeschenk willen bestellen.
•

Succes met uw inspanningen om betere parkeermogelijkheden te realiseren aan de Oude
Haagseweg!

•

Ga zo door!
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•

Vaker digitale post met vooral veel mooie foto's. die maken blij en ik weet dat het gebied
uitnodigt om magistrale foto's micro en macro te maken. Genieten. Beurzen springen
open!!!

•

Veel succes met de uiteindelijke beslissing en hopelijk productie! Met vriendelijke groeten.

•

wat goed dat jullie een enquête hebben uitgeschreven. Top.

•

Als 'gratis' niet kan, dan is 50% van de productie/verspreidingskosten misschien een

•

Hopelijk kan de kalender blijven bestaan

•

Ik hoop dat de kwaliteit van de kalender (wat papier en ophangmogelijkheid betreft) wel

tussenstap voordat de kalender 100% betaald moet worden.

redelijk wordt. De foto's zijn meestal prachtig.
•

Fijn dat de vereniging actief blijft

•

Momenteel geen

•

de foto's op de kalender zijn prachtig. die zou ik wel digitaal willen hebben, evt tegen
betaling

•

De kalender of kaarten zijn reclame voor de vereniging. Ik denk dat het verstandig is dit
door te zetten, mogelijk eenvoudiger.

•

ik wil mijn dank uitspreken voor het team!

•

hou vol met deze Vereniging! we hebben door jullie inzet, al jaren een mooi stukje

•

Vind de ver. zeer bijzonder: als Don Quichot in de grote wereld. Hoop, dat ondanks dit

Amsterdam extra!
moeilijke Corona jaar u veel genoegen hebt gehad in het gebied. Groet!
•

Mooi duidelijk!

•

Ik hoef het lidmaatschapsgeld niet per se als schenking te doen; ik geef het gewoon op
aan de belasting

•

svp geen gezamenlijke activiteiten vóór 12 uur op zondag

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het op deze manier
houden van een enquête?
•

Prima

•

Dit was een prettige manier om iets te weten te komen. Goed gedaan!

•

Prima.

•

Jullie hebben gelijk om deze enquête te houden in verband met de financiën.

•

Ons buiten geeft een prachtig blad uit, informeer daar eens naar voor ruimte of andere
faciliteiten. Schreef destijds als secretaris van bestuur O.B. een brief over de genoemde
bomen in het jaagpadbos. Leuk om na jaren te lezen dat het dan toch heeft geholpen. De
kalender is qua kwaliteit TOP. Sterkte toegewenst.

•

Nee; alles was duidelijk en beknopt

•

Ben benieuwd

•

prima !!! Iedere communicatie met de achterban is goed. Betrek de bezoekers van het
gebied meer bij het gebied. Ik bedoel ook de homo's. Is de vereniging niet ooit mede door
een homo in het leven geroepen!! Hij wordt nog vereerd met een Laantje. Ga regelmatig
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het gebied in om met bezoekers incl de homo's te praten (enquêteren?) Daardoor ontstaat
meer verbondenheid voor schoonmaak maar ook voor actieve leden. Er mag niet een "wijzij" sfeer bestaan maar een "wij met ons allen" sfeer.
•

10 euro vind ik niet veel voor zo'n mooie kalender

•

Prima actie!

•

nee, prima toch

•

Goed idee. Zo kom je snel aan informatie

•

ok hoor

•

Vraag over datum wilde eerst niet lukken en die van ANBI status vind ik hier niet passen op
dit moment!!

•

Hoe wordt de kalender betaald Moeten wij het vooraf het vrijwillig bedrag overmaken rond
bijvoorbeeld de maand september in de toekomst?

•

goed plan!

•

Informatiever en democratischer wellicht dan de gemeente mbt de Meervaart!

•

Ik vind het prima dat jullie het zo doen; was ook wel te verwachten

•

geen opmerkingen of vragen

•

Ik heb jullie net een email gestuurd 15 min. geleden. Succes, ook met de vereniging.

17 november 2020
Vereniging “De Oeverlanden Blijven!”
info@oeverlanden.nl
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