Stichting Kinderen van het 18e Squadron NEI
Evaluatie formulier

Geachte aanwezigen van de reünie Kinderen van het 18e sqn NEI RAAF 2022.
We vonden het heel fijn om voor u een reünie te organiseren en we hebben ons best gedaan om er een geslaagde dag van
te maken. Het bestuur wil u vragen deze enquête voor ons in te vullen, zodat we in beeld hebben hoe u de dag heeft
ervaren. Bovendien geeft het ons handvatten om toekomstige reünies zo goed mogelijk op uw wensen af te kunnen
stemmen.
De meeste vragen hebben een aantal keuze antwoorden waar u uit kunt kiezen en bij enkele andere vragen u heeft de
ruimte in de daarbij horende vakken om uw antwoord te onderbouwen en te beschrijven.
U kunt deze enquête ingevuld terug sturen naar: reunie18sq@gmail.com
Het verzoek aan u is om uw reactie voor zaterdag 13 april 2022 aan ons te retourneren per email.
o

Aankruisen wat van toepassing is

Informatie voorafgaande aan de reünie:
Hoe wist u dat er een reünie gepland was?
o Via de email
o Via de website
o Via de facebookgroep
o Op een andere manier, namelijk:

Kreeg u voldoende informatie over de ophanden zijnde reünie?
o Ik vond het voldoende
o Ik miste nog informatie, namelijk:

Kwam de uitnodiging en informatie op tijd?
o Ja, voor mij kwam de informatie op tijd
o Nee, ik had liever de informatie eerder gehad, omdat:

Aanmelden voor de reünie:
Was het voor u duidelijk hoe de aanmeldprocedure verliep? Ontving u de juiste informatie?
o Ja, ik vond het duidelijk
o Nee, het kon beter, namelijk:

Bent u tevreden over de manier waarop u zich kon aanmelden voor de reünie?
o Ja, ik vond het prima zo
o Nee, het kan beter, namelijk:
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Verliep de afhandeling van de betaling naar tevredenheid?
o Ja, ik vond het prima zo
o Nee, het kan beter, namelijk:

De locatie van de reünie:
Wat vond u van de locatie voor de reünie, Landgoed Bronbeek Arnhem ?
o Het was een geschikte locatie voor onze reünie
o De locatie is voor mij niet belangrijk, het maakt mij niet uit
o Geen geschikte locatie voor onze reünie omdat:

Was de locatie goed bereikbaar voor u?
o Ja, het was goed bereikbaar
o Het ging wel, kon beter, want:
o Ik vond het slecht bereikbaar, want:

De tijd en kosten van de reünie:
Wat vond u van het tijdstip waarop de reünie werd gehouden? : van 10:00 tot 16:00
o Ja, ik vond het prima zo
o Het tijdstip maakt mij niet zoveel uit
o Nee, het kan beter, namelijk:

Wat vond u van het entree bedrag €35,00? Was de prijs-kwaliteitverhouding goed naar uw idee?
o Ja, de prijs-kwaliteitverhouding was prima.
o Nee, de prijs-kwaliteitverhouding was niet in verhouding, omdat:

Het programma van de dag zelf:
Dit jaar was de maaltijd erbij inbegrepen. Vindt u samen eten bij de reünie horen, of heeft u liever geen maaltijd?
o Ik vind een gezamenlijke maaltijd prettig, want:
o Het maakt mij niet zoveel uit, want:
o Voor mij hoeft een maaltijd niet, want:

Vindt u dat het houden van lezingen een onderdeel hoort te zijn van de reünie?
o Ik vind lezingen of presnaties erbij horen, want:
o Het maakt mij niet zoveel uit, want:
o Ik heb geen behoefte aan lezingen of presentaties, want:
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Wat vond u van de lezingen / Presentaties?

Had u voldoende tijd om zelf informatie uit te wisselen met andere reüniebezoekers?
o Ja, ik had voldoende tijd
o Het maakt mij niet zoveel uit
o Nee, ik had wel meer tijd willen hebben, want:

Wat vond u van de ceremonie, herdenking en kranslegging?

Vindt u een herdenking zoals een kranslegging, horen bij de reünie?
o Ja, ik vind dat een goede toevoeging
o Het maakt mij niet zoveel uit of er een herdenking bij zit
o Nee, van mij hoeft een herdenking niet: want:

Vindt u dat een Fly By zoals dit jaar of afgelopen jaren, hoort bij de reünie?
o Ja, ik vind dat een goede toevoeging
o Het maakt mij niet zoveel uit of er een fly by bij zit
o Nee, van mij hoeft een Fly By niet, want:

Heeft u nog andere op- of aanmerkingen of wensen voor de volgende reünie wat betreft het programma? Dan kunt u dat
hier aangeven.

Zou u zelf iets willen doen op een volgende reünie, te denken valt bijvoorbeeld: meehelpen in de organisatie, het houden
van een lezing, het verstrekken van middelen…. Of misschien hebt u een ander idee…. Dan kunt u dat hier aangeven.

Zou u naast de reünie ook andere activiteiten wensen?
o Ja, dat lijkt me leuk, ik denk zelf aan:

o
o

Ik heb hier geen mening over.
Nee, dat hoeft voor mij niet.

Hartelijk dank dat u de tijd heeft genomen voor het invullen van de enquête. We gaan uw reacties meenemen bij de
organisatie van de volgende reünie.

Het bestuur Stichting Kinderen van het 18e sqn NEI
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