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Ja, ik ken en kijk op de website, 
maar niet op Facebook

Ja, ik ken en kijk op de 
Facebookpagina, maar niet 
op de website

Ja, ik ken en kijk op allebei

Nee, ik heb nog nooit van 
allebei gehoord



Hoe gemakkelijk is het om te 

navigeren op onze website

Hoe actueel is de informatie 
op onze website?

Zou je onze site vaker willen 
bezoeken?

70 %

75 %

39 %



Enkele reacties over website / Facebook

 Ziet er goed en actueel uit

 Ik ben net lid, dus geen ervaring met site

 Wij kijken alleen op de site, als er via Facebook een link is

 Fijn als alle data ’s op de site staan

 Duidelijke website die ik volg via de link vanuit Facebook

 Ik kom jullie regelmatig tegen op Facebook, dus dat is top!

 Ziet er actueel en verzorgd uit!

 Prima site voor een buurtvereniging, niet te rommelig maken

 Vormgeving kan iets beter



44 %

54 %

38 %

46 %

40 %

74 %

51 %

23 %

50 %

38 %

41 %



Enkele reacties over de bestaande 

activiteiten

 Leuke en gezellige activiteiten die jullie organiseren

 Wij zijn steunende leden, dus maken geen gebruik van de activiteiten. We 
vinden het wel erg positief, dat ze georganiseerd worden

 Wij vinden dat er met elke leeftijdsgroep rekening is gehouden

 Tombola op de jaarvergadering…… doe een verliezerronde

 Kinderactiviteiten erg leuk en goed georganiseerd

 Workshops zijn erg leuk!

 Snertwandeling is altijd gezellig

 55+ uitstapje is geweldig

 Sommige activiteiten een andere opzet geven? Het is altijd hetzelfde



26  %

40 %

35 %

17 %

45 %

37 %

26 %

23 %

45 %



Dit vinden onze buurtbewoners leuke 

eventuele toekomstige activiteiten

 Een Pubquiz

 Fietstocht

 Speurtocht / dropping

 Inloopuurtje voor internet / Pc

 Klimpark Forrest Fun Venlo

 Jump XL

 Lasergamen

 Disco zwemmen

 Vissen / Beekspringen

 Speeltuin Mart Roeffen

 Kaartmiddag



Ja, ik zou heel graag mee 

willen helpen

Ja, bij activiteiten die bij me 

passen

Nee



Ik betaal liever via de bank

Ik betaal liever contact



GA ZO DOOR!


