UITSLAG ENQUÊTE TUINKRANT
In de najaarsledenvergadering van 25 november 2017 is (uit oogpunt van kostenbesparing) besloten
de tuinkrant in het vervolg niet meer te drukken, maar via de mail te verspreiden. Voor tuinders die
echt de papieren versie willen hebben werd een kleine oplage geprint van een zwart/witte
tekstversie van de tuinkrant (dus zonder foto’s) en in de kantine en in de winkel gelegd. Deze nieuwe
manier van werken zou één jaar worden uitgeprobeerd.
In deze ledenvergadering zou worden besloten of bovenstaande werkwijze zal worden
gecontinueerd. Om alle leden in de gelegenheid te stellen hierover hun mening te geven, heeft het
bestuur onderstaande enquête ontwikkeld die via de tuinkranten nummer 5 en 6 twee keer aan alle
leden is aangeboden.
1. Ik geef de voorkeur aan:
a. De tuinkrant in pdf via de mail
b. De tuinkrant gedrukt in de brievenbus van mijn tuin
c. De tuinkrant in zwart/witte tekstversie zonder foto’s via het clubhuis of de winkel
d. Ik heb geen voorkeur
2. Voor een gedrukte tuinkrant in mijn brievenbus ben ik bereid tot een contributieverhoging van
€ 11,50 à € 13.00 per jaar
a. Ja
b. Nee
Respons
Peildatum 25-10-2018 hebben 24 leden gereageerd op deze enquête. Hiervan geeft 79% aan er de
voorkeur aan te geven de tuinkrant in pdf via de mail te ontvangen, 25% geeft er de voorkeur aan de
tuinkrant gedrukt in de brievenbus van de tuin te ontvangen en 4% geeft er de voorkeur aan de
tuinkrant in zwart/witte tekstversie zonder foto’s via het clubhuis of de winkel te ontvangen.
Sommige leden hebben twee antwoordmogelijkheden aangekruist bij deze vraag waardoor het
totale percentage hoger is dan 100%.
Van de 25% zijn slechts drie leden bereid hiervoor € 11,50 à € 13 per jaar te betalen.
Conclusie en voorstel
Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering op basis van deze uitkomsten voor te besluiten de
tuinkrant in het vervolg alleen nog maar de tuinkrant via pdf te versturen. Als er een tuinkrant is
verstuurd dan zal hierover een berichtje worden opgehangen in de kasten op de tuin met een
mededeling aan de tuinders die de tuinkrant nog niet hebben ontvangen om hun mailadres te mailen
naar de secretaris o.v.v. hun tuinnummer zodat de tuinkrant alsnog kan worden gemaild.
Ter goedkeuring

1

