Beste buurtgenoten,
Onze buurtvereniging bestaat op dit moment ruim 46 jaar. We hebben een rijk verleden en willen
graag ook in de toekomst leuke activiteiten blijven organiseren. Het bestuur is gemotiveerd en wil
graag dat u zich betrokken voelt bij onze vereniging. Wat vindt u van onze buurtvereniging? Zou u
willen meehelpen met het organiseren van een activiteit? Wat zou er moeten veranderen of bent
u juist erg tevreden. Het zijn voor ons bestuur, zaken die ons bezighouden. We willen graag aan
onze toekomst bouwen en toewerken naar ons 50 jarig jubileum in 2020. U denkt misschien dat
duurt nog wel even maar voor je het weet is het zover. Wilt u ons helpen d.m.v. het invullen van
deze vragenlijst? Wij waarderen het zeer en onder de inzenders worden drie VVV bonnen verloot!
Vraag 1: Wat vindt u van onze buurtvereniging(dat mag zowel negatief als positief zijn)
*
Vraag 2: Heeft u onze wijkvisie gelezen(staat ook op onze site) en wat vindt u hiervan?
*
Vraag 3: Bent u lid en voelt u zich betrokken bij uw buurtvereniging?
Ja omdat;
Nee omdat;
Vraag 4: Wat zou u graag willen veranderen in onze wijk?
*
Vraag 5: * Bent u wel eens in It Heechhout geweest of bent u bewoner van It Heehhout?
Vraag 6: Welke nieuwe activiteit zou u beslist bezoeken?
*
Vraag 7: * Zou u het leuk vinden om in ons bestuur te komen?
*
Vraag 8: Zou u bij één van onze activiteiten actief mee willen helpen of bij het 50-jarig jubileum?
*
Vraag 9: Wat vind u van onze nieuwsbrief, site of volgt u ons op Facebook?
*
Vraag 10: Wat kan ons huidige bestuur nog doen om meer mensen te betrekken bij de
activitietien of waar moeten ze vooral mee doorgaan?
*
Alvast hartelijk dank voor uw deelname, wij zullen tijdens de jaarvergadering de drie
prijswinnaars bekend maken. U bent natuurlijk van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.
7 maart 19.30 uur in It Heechhout. * Heeft u te weing schrijfruimte gebruik dan de achterkant of een losse
bijlage.

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………..
Inleveren voor 4 maart a.s. bij ons secretariaat; Janny Kole, E. Mobachstraat 20

