
 

Uitslag enquête 
alternatieven voor het reisje 

De stem van de kiezer. 



Enquête : Alternatieven voor het jaarlijkse reisje van de gepensioneerden van UVG-N 
 
Door de hoge gemiddelde leeftijd van onze leden ( circa 80 jaar ) en de daarbij behorende lichamelijke 
conditie, wordt er nagedacht of we in plaats van het jaarlijkse reisje iets anders moeten organiseren. 
Onderstaand zijn een aantal mogelijkheden aangegeven en wij verzoeken U aan te kruisen wat U het liefst 
zou willen. 
Andere suggesties zijn uiteraard van harte welkom. Het jaarlijkse reisje gewoon door laten gaan is geen 
alternatief, maar natuurlijk wel een optie.                       
              
                 Hier aankruisen 
 
 
                    

                  
               
 
 
 
 
 
 
  
Het Bestuur dankt U voor Uw inbreng.         
         

1.  Een theatershow (b.v. Lievekamp) met een hapje en een drankje 

3. Een diner met entertainment 

2. Zowel een reisje als een diner aanbieden en de leden een van de twee laten kiezen 

4. Het jaarlijkse reisje gewoon verder laten doorgaan 

 5. Andere suggesties. 



Respons. 

 Uitgestuurd: 

 952 enquêtes. 

 Ontvangen: 

 486 antwoorden 

 = 51,1 %  

 

(Nog) geen 
antwoord Ontvangen 

Respons 



Zonder postzegel retour 
 8,6% = 41 stuks - Boete € 2,19/brief 
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Per dag binnen gekomen 
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Aantallen per keuze 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Een Theatershow
met hapje en

drankje

Keuze kunnen
maken reisje of

diner met
entertainment

Een diner met
entertainment

Reisje gewoon
doorzetten

Geen mening Overigen Andere keuze
combinaties !

Enquete aantal gekozen 



In procenten 
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Overige en suggesties 

Overige /suggesties 
kerstpakket 9 
begeleider meee?/ meer begeleiding. 1 
cadeau-bon/voor hen die niet kunnen 2 
verrassingspakket 2 
Formule TDK-2015 2 
dinerbonnen 1 
Een mand rode of witte rozen 1 
Een geldbedrag ter waarde van het 
reisje 1 
een bootreis 2 
dicht bij huis (zonder bus) 2 
50+ bal 1 



Hoe verder 

Bestuur gaat zich beraden. 

Voor 2016 staat het reisje vast 



Dank u voor uw aandacht. 


