Het bestuur van de Amersfoortse Filatelistenvereniging wil graag een
enquête houden onder haar leden om te zien waar meer accent gelegd kan
worden. Wij hopen op een grote bijdrage dus stuur of mail de enquête naar
onderstaand adres.
VRAGENLIJST AFV

Inzenden aan H. Kreijne, secretaris,
e-mail:
hkreijne41@gmail.com
post:
Engweg 76, 3828 CJ Hoogland
1. Wat was voor u de aanleiding om lid te worden van de AFV?

2. Wat verwacht u van de AFV?

3. Voldoet de vereniging aan uw verwachtingen?
Geef in een score van 1 tot 5 uw waardering voor de activiteiten van de AFV:

Slecht
1
2

Goed
4
5

Activiteit
3
- Verenigingsavond
o Veiling
o Restantenveiling
o Onderling Contact
o Bingo
o “5 cts boeken”
o Lezingen *)
- Verenigingsblad
- Rondzendverkeer
- Feestavonden **)
- Nieuwtjesdienst
*) Geef hier aan of u het houden van lezingen zou waarderen
**) Sinterklaasavond, Jubileumviering

4. Als u bij de vorige vraag een score lager dan 3 hebt gegeven wilt u die score
dan toelichten?
ja/nee

Hebt u dan ook voorstellen voor verbetering? En zou u een actieve bijdrage
willen/kunnen leveren aan de uitwerking van deze voorstellen? ja/nee

5. Wat zijn uw verzamelgebieden? Zou u het op prijs stellen om deze
informatie binnen de vereniging te delen, zodat leden met dezelfde
belangstelling met elkaar in contact gebracht kunnen worden en elkaar
mogelijk te helpen bij het verrijken van elkaars verzameling en/of het
opzetten van een nieuw verzamelgebied?
ja/nee

6. Om een vereniging te laten draaien zijn actieve leden nodig. Maar ook een
bestuur om die activiteiten van de leden te faciliteren. Bent u beschikbaar
om u als bestuurslid in te zetten?
ja/nee

7. Hebt u behoefte aan een verenigingsservice waar u
- met gerichte vragen terecht zou kunnen;
- door u gezochte zegels onder de aandacht van
andere leden kunt brengen;
- op afstand contact kunt houden met leden via
e-mail of de website;
- materialen (van elkaar) zou kunnen lenen, zoals
catalogi, watermerkzoekers, fosforlampen e.d.

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

VOELT U ZICH NIET BEPERKT DOOR DE RUIMTE DIE DIT FORMULIER
BIEDT! VOEG RUSTIG PAGINA’S TOE.
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