Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling
Wilt u ons helpen inzicht te verkrijgen in de vriend-tevredenheid van onze leden? Vult u dan aub deze
enquête in.
1 Wat is uw naam (niet verplicht)?

2 Hoe lang bent u lid van de Vrienden van de Broeker Veiling
0-3 jaar
3-10 jaar
langer dan 10 jaar
3 Geslacht
Man
Vrouw
4 Leeftijd
0-20 jaar
21-49 jaar
50-65 jaar
ouder dan 65 jaar
5 Als u het museum bezoekt, hoe gaat u dan naar binnen?
met de vriendenpas
met de museumkaart
anders:

Doelstelling van de vereniging
De vereniging Vrienden van de Broeker Veiling stelt zich ten doel de belangen te behartigen van Stichting
Museum Broeker Veiling en Stichting de Geestman, door o.a. het beschikbaar stellen van gelden voor
projecten en het bevorderen van belangstelling voor het werk van deze stichtingen.
6 Vindt u dat de vereniging de doelstelling haalt?
Ja
Nee
Deels (kunt u dit toelichten):

7 Waarom bent u lid? (meerdere antwoorden mogelijk)
Ik ontvang daardoor de nieuwsbrief De Grote Klok.
Ik kan door het lidmaatschap Museum Broeker Veiling gratis bezoeken.
Ik steun daarmee Museum Broeker Veiling
De vriendenclub organiseert activiteiten die ik interessant vind
Anders:
8 Bent u op de hoogte van de activiteiten van de vereniging?
Ja
Nee
Deels
9 Hoe waardeert u de volgende activiteiten?
uitstekend

goed

neutraal

onvoldoende

Nieuwsbrief De Grote Klok
Vriendenmaaltijd
High Tea
Algemene Ledenvergadering (ALV)
10 Welke activiteiten mist u nog?

11 Hoe blijft u op de hoogte van de vereniging? (meerdere antwoorden mogelijk)
Via de nieuwsbrief De Grote Klok
Via de website
Via mijn contacten en andere mensen
Anders:
12 Kunnen wij u vragen om iets (mede) te organiseren?
Ja (mogen wij uw naam en email-adres?):
Nee
13 Heeft u verder nog op- of aanmerkingen?

Wij verzoeken u deze enquête uiterlijk 31 december 2018 in te leveren. Bij voorkeur doet u dat door deze per email
naar ledenadministratie@broekerveiling.nl te sturen (invullen, inscannen en mailen). U kunt ook de papieren versie
inleveren bij de kassa van het museum, of opsturen naar: Vrienden vd Broeker Veiling, Postbus 1, 1720 AA te Broek op
Langedijk. Mocht u de enquête kwijt zijn, dan kunt een digitale versie (pdf-bestand) op de website van de Broeker
Veiling (www.broekerveiling.nl/contact/vrienden-van) terugvinden.

