Enquete volksfeest miste
Ingevulde formulieren ontvangen van:
Leeftijd: ? (8) <18 (5) 18-25 (5) 25-40 (21) 40-60 (27) 60+ (16)

Aanwezig op het feest
?
Donderdagavond II
Vrijdag overdag
IIII III

<18

18-25

IIII

IIII

Vrijdagavond

II

IIII

IIII

Zaterdag
overdag
Zaterdagavond

IIII I

IIII

IIII

IIII

IIII

IIII

25-40
I
IIII IIII IIII
IIII
IIII IIII IIII
IIII
IIII IIII IIII
IIII
IIII IIII IIII
IIII

Aanwezigheid
vrijdag overdag
Aanwezigheid
donderdagmiddag
8%
54%

4%

40-60
IIII III
IIII IIII IIII
IIII IIII
IIII IIII IIII
IIII
IIII IIII IIII
IIII IIII
IIII IIII IIII
IIII III

IIII II
IIII IIII II
IIII

Aanwezigheid
vrijdag avond
19% 3%8% 8%

17% 11% 7%
7%
33%

60+
IIII IIII III
IIII IIII III

31%

25%

31%

34%

?

<18

18-25

25-40

40-60

60+

Aanwezigheid
zaterdag overdag

Aanwezigheid
zaterdagavond

18% 8% 7% 7%
27%

33%

Als ik niet aanwezig ben, dan is dat omdat:
?
<18
Ik moet werken
IIII
I
Ik het niet leuk vind
II
Er niemand van mijn
leeftijd/buurt/vriendengroep
gaat
Anders nl:
II
- Ziek
- Moe

19% 6%7% 7%
33%

28%

18-25
II

25-40
IIII I
I

40-60
IIII III
III
III

60+
I
II
III

I

IIII
II

II
I

II
I

-

Geen oppas
I
I
I
Geen zin
I
I
I
Hou ik niet vol
IIII
I
Dan is het genoeg
I
I
I
Andere
verplichtingen
I
Slecht weer
I
II
Naar school
IIII
Wagen versieren
I
Huishouden
Wij geen belangstelling hebben om naar het mistersfeest te gaan. Dank u voor de
mooie dagen die we hebben gehad.
Leuk dat wij het formulier ontvingen, maar niet afkomstig uit de streek en ook niet met
het feest opgegroeid, hebben wij de vragen maar niet beantwoord. Een korte uitleg:
als langdurig verblijvenden aan de Breukinkweg willen wij graag als donateur aan het
feest bijdragen, en zolang wij hier zijn zullen we dat zeker doen. Jaarlijks gaan wij
naar de optocht kijken en de ene keer ook naar het vogelschieten, of naar de
kinderspelen of ballonnen oplaten. Zelfs het uithalen van het koningspaar hebben wij
meegemaakt (koningin Marilda!). Zelf zijn wij niet van die feestgangers, maar daar
donateurs niet bekend zijn bij de volksfeestvereniging, kopen wij 2 kaarten voor de
feestavond die we niet bezoeken. Naar onze mening moeten deze tradities behouden
blijven en hopen er dan ook nog vele jaren van te kunnen genieten als toeschouwer
en donateur.

Donderdagavond:

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
9,8
7
8, 9, 8, 8, 7, 8, 8, 9,8
8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 9, 8, 8, 9, 7

Gem.
8,5

7
8,1
8
8

gemiddelde cijfers
8.2
8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
6.6
6.4
de donderdagavond
<18

18-25

25-40

40-60

60+

totaal

Opmerkingen:
?
- Nog niet aan meegedaan, maar was gezellig hoorde ik.
- Niet geweest ivm wagenbouwen
<18
18-25
25-40
40-60
60+
-

Was gezellig. De nog ouderen zaten ook te genieten
Gehoord dat dit iedereen in mijn omgeving goed bevallen is!
Was onze eerste keer, was gezellig
Geen behoefte aan
Was erg gezellig, mag ook wel jonger zijn…18-20+ (zaal is toch niet vol)
Niet geweest, was wel gezellig geweest hoorde ik
Samen met de buurt wagen versieren
Sfeer was goed, maar het aantal feestvierders moet omhoog, kiezen voor een andere
opzet in de zaal, zodat het geheel in elkaar schuift. Ook gezelliger voor de muziek.
Voor herhaling vatbaar
Was er niet
Volgend jaar weer doen
Gezellige avond
Gezellig, goede sfeer
Aantal was gelijk aan vorig jaar, kreeg alleen verschuiving van leeftijd. Reacties
gehoord van 80+ die positief waren.
Voor ons is de middag beter geschikt
Zeer geslaagde avond
Gezellige avond met muziek

De optocht

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
6, 9, 7, 7, 8, 7, 8
8, 8, 8, 9, 8
9, 8, 8, 7
6/7, 7, 8, 7, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 8, 10, 8, 8, 8, 5, 8, 7/8, 8
8, 8, 8, 8, 9, 8, 7, 10, 8/9, 7, 7, 10, 8, 7, 8, 10, 8, 7, 8, 7, 3, 9, 8,
8, 8
9, 8, 8, 8, 8, 10, 8, 7, 9, 8, 9, 7, 8, 7

Gem.
7,4
8,2
8
7,6
7,9
8,1
7,8

Opmerkingen:
?
- Begin een uur later
- Prima, dahliawagens worden minder. Ook niet meer te betalen uit prijzengeld. Nog
wel doorgaan?

<18
-

Hopelijk weer wat meer jeugdwagens die nadrukkelijker beloond, in de picture gezet
mogen worden.
Van de meeste zitwagens was de creativiteit ver te zoeken

Goede route

18-25
- Prima, wel jammer dat er minder bloemenwagens zijn. Niet dat het bestuur daar veel
aan kan doen.
- Gezellig!
25-40
-

Leuke bloemenwagentjes, jammer van de themaloze zitwagens.
Aan de korte kant
Mooiste van het hele feest
Jammer van het aantal bloemenwagens
Mooi dat er altijd nog een heel aantal bloemenwagentjes tussen zit.
Opening vind ik erg rommelig
Zitwagens te weinig aankleding/verkleding. Evt thema
Steeds meer bloemenwagens, leuk
Weinig sfeer, muziek, weinig versierde wagens

40-60
- Hoort erbij
- Geef de jeugd misschien naast de geldprijs voor de bloemenlijm iets kleins ter
aanmoediging: Talaminibon of zoiets
- Vind wel dat de aanvangstijd voor de optocht veel te vroeg is. Waarom? Als de stop
niet zo lang is, kunnen we ook makkelijk wat later beginnen.
- Geef de kinderen allemaal een prijsje om ze gemotiveerd te houden
- Leuk! Onze kinderen doen graag mee met eigen wagen en hebben dan veel plezier.
Vooraf en tijdens.
- Zaterdag om 9.00 uur vertrekken ipv om 8.30
- Een mooi begin van het feest. Hoort erbij. Bloemen of geen bloemen
- Waarom korter?
- Blijft altijd leuk!
- Prima, iets meer bloemenwagens zou mooier zijn. En zaterdags ook om 9.00 uur
vertrekken ipv 8.30 uur.
- Waarom zo vroeg? Mag van mij wat later.
- Publiek langs de kant zou leuk zijn, ha, ha, ha
- Prima, veel mensen beleven hier plezier aan en genieten ervan. Zolang het een
corso kan blijven, doen!
60+
- Prachtig
- Hoort bij het feest
- Blijven stimuleren bloemenwagentjes
- Mensen blijven aansporen
- prima
De stop op vrijdag

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
7, 8, 8, 7, 6, 9, 4
8, 8, 8, 7, 8
9, 9, 8, 8
7, 7, 7, 7, 8, 7, 9, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 8
9, 8, 9, 7, 8, 8, 8, 6, 7, 8, 6, 8, 10, 9, 7, 8, 5, 9, 7, 8, 8
10, 8, 9, 8, 8, 10, 8, 7, 8, 8, 9, 8

Gem.
7
7,8
8,5
7,6
7,8
8,4
7,8

Opmerkingen:
?
- Duurt veel te lang, begin een uur later. Doe een spel voor volwassenen
- Altijd goed geregeld. Misschien meer variatie door verschillende plekken.
- Er gebeurde weinig en duurde daardoor te lang. De mensen met de drankkarretjes
brengen altijd weer sfeer en enthousiasme
- Mag iets korter.
- Te lang
- Geen ballonnen oplaten, komen overal terecht en dieren raken verstrikt of koeien
eten het op, enz., enz.
<18
-

Genoeg ruimte + voorzieningen
Goed opgelost

18-25
- Prima verzorgd
- Goed geregeld! En ook erg gezellig.
25-40
-

Erg goed dat er rekening was gehouden met de weersomstandigheden
Prima, alles wordt prima verzorgd
Dir jaar ivm het weer mooie oplossing met de schuur
Locatie, alles top. Begin van ’t feest dus als de muziek wat enthousiaster is dan is er
gelijk sfeer.
Muziek: 7sprong/roeien met de kinderen. Bij de koffie/thee een appelflap/cake. Voor
de kinderen een zakje chips.
Altijd feest
Prima
Onmundig gezellig, iets korter

40-60
- Altijd goed
- Prima (2x)
Misschien is het een optie om vaste personenen aan te wijzen achter de dranktafel/of
commissieleden. Je weet nog niet wat er in de toekomst komt/tappen te helpen. Niet
alles hoeft op het bestuur neer te komen
- Altijd goed verzorgd
Altijd twee dezelfde stopplekken! Er zijn veel meer leuke plekken waar je bier en
borrel kunt drinken. Ieder jaar anders is leuker
- Qua tijdsduur erg lang. M.n voor de (schoolgaande) kinderen

-

60+
-

Accommodatie brinkeweg vind ik niet gezellig, lang gerekt op straat. De stop hoeft
van mij ook niet zo lang te duren. 1 ½ uur is al lang genoeg. Je wordt nl verplicht op
die plek te blijven.
Erg gezellig altijd (3x) niets aan veranderen
Weinig te doen voor de kinderen

Goed
Blijven doen
Mooi samen zijn
Misschien iets korter maken waardoor meer ruimte is bij broodmaaltijd en
prijsuitreiking
Fijn dat we ook binnen mochten staan
Kunnen er wel commissie leden helpen achter de tap.

De broodmaaltijd+ prijsuitreiking optocht jeugd

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
7, 8, 7, 7, 7, 8, 7
6, 8, 7, 7, 6
6, 8, 7, 8, 7
8, 8, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 7
8, 8, 9, 7, 8, 7, 6, 7, 7, 8, 6, 8, 10, 9, 7, 8, 7, 8, 7, 8
10, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 9, 9, 7

Gem.
7,3
6,8
7,2
7,3
7,7
8,2
7,4

Opmerkingen:
?
- Misschien een keertje een kop soep met brood, ipv koffie of thee.
- Prima/goed
- De broodjes mogen wel meer variatie en aangekleed worden. Harde broodjes. Sfeer
was goed
- Prima idee om prijsuitreiking jeugd en volwassenen apart te doen.
<18
-

Niet gezien

18-25
- Prijsuitreiking was wat rommelig, voor de rest broodjes en koffie/thee prima geregeld.
- Goed verzorgd, verder geen opmerking
25-40
- Maaltijd goed verzorgd
- Koffie plek + brood ook goed.
- Geluid moet nog worden aangepast bij het schap slecht te horen. Moet een feedback
destroyer tussen.
- Vanaf dan doet iedereen een beetje zijn eigen ding en is de prijsuitreiking niet te
volgen. Misschien officieel momentje van maken en aandacht van iedereen trekken.
Weer uitreiking voor iedereen.
- Slecht geluid waardoor jury onverstaanbaar is en prijsuitreiking niet te volgen is
- Rumoerig tijdens uitreiking

-

Prima
Duurt nog erg lang voor de jeugd, erg rumoerig
Mensen fatsoenlijk binnen laten komen dan openen en dan de rest.
Broodmaaltijd/appelflap op zaterdag na koning uithalen. Nu alleen keus uit
patatkraam en vis.

40-60
- Prima! Alleen mag ‘het publiek’ wel wat ‘beter luisteren’
- Vind dit allemaal rumoerig, onrustig. De mensen die wat willen zeggen en de
prijsuitreiking zijn niet te verstaan. Het is dan zo’n verplicht nummer, is mijn gevoel
- Prijsuitreiking: jammer dat er steeds ook lage plaatsen worden genoemd. Iedereen
heeft zijn best gedaan, passend bij de leeftijd. Waarom niet 1,2 ,3 benoemen en de
rest is allemaal 4e. Laatste worden is zo sneu. Verder mag het prijzengeld echt hoger.
Na aftrek bloemen blijft er vrijwel niets over! Dat motiveert niet.
- Hoort er beetje bij
- De uitslag was niet te volgen in de zaal. Het geluid was bizar slecht! Boxen werkten
niet.
- De jury had dit jaar een envelop te weinig. Bij de pumpels was het bedrag, het aantal
punten en de prijs verandert. Dat kan echt niet! (jurypuntje)
- Goed geregeld altijd
- Achter in de zaal (vergaderzaal) ook boxen plaatsen, anders is het niet verstaanbaar.
Zitten veel mensen.
- Prijsuitreiking is te rumoerig, achter in de zaal is het niet verstaanbaar
- Indien dit bevalt zo laten. Een feest mag best een beetje chaotisch zijn, heeft z’n
charme
60+
-

Goed geregeld
Blijven doen
Prijsuitreiking rumoerig
Geluid van toespraak vraagt aandacht. (vergaderzaal slecht tot niet te verstaan)
(prijsuitreiking G. Vervelde)
Nieuwe opzet loopt goed. Wanneer je achter in de zaal zit krijg je van de
prijsuitreiking niet veel mee, door rumoer, misschien iets meer rust nemen tussen de
onderdelen.

De kinderspelen

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
7, 7
5
3, 8
5, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 7, 8, 7, 7
7, 8, 9, 8, 7, 5, 8/9, 7, 7, 8, 4, 8, 8
8, 8, 8,7, 8, 7

Opmerkingen:
?
- goed

Gem.
7
5
5,5
7,2
7,3
7,7
6,6

<18
18-25
- Beetje hetzelfde als ieder jaar, en prut prijzen na afloop voor de kinderen, beetje
jammer.
25-40
40-60
60+
-

Wel sneu als je als laatste eindigd, ook als laatste mag kiezen
Vernieuwing in de spellen, een keer individuele spellen ipv in groepen.
Misschien iets eerder een alternatief verzinnen bij slecht weer
Leuk
Eerder een alternatief bedenken bij slecht weer! (door school?)

Het is lastig om hier een andere invulling aan te geven
Prima (2x)
Ziet er altijd gezellig uit
Ik zie er weinig van, geen kinderen in die leeftijd
Als men dit leuk vindt zo laten
In al die jaren weinig of niets aan veranderd. Mag wel wat spannender en de prijzen
mogen beter. Misschien gedurende het jaar inkopen ipv op 1 adres te bestellen?
Prima
Als iedereen tevreden is zo laten.

Erg leuk om naar te kijken
School moet betrokken blijven bij het feest
Goed, bij het feest houden, ook bij minder goed weer.
Niet gezien wegens de regen

Het jeugdkoningsschieten

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
8, 8, 9, 8
10, 9, 9, 9
7, 8, 8, 8
8, 7, 8, 8, 6, 8, 5, 8, 5, 8
8, 8, 9, 8, 9, 7, 10, 7, 7, 8/9, 2, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 8, 8
10, 8, 9, 8, 7, 9, 7

Opmerkingen:
?
- Leuk voor de jeugd
- Prima, nu op vrijdagmiddag, aandacht voor de jeugd.
- Goed, helaas slecht weer dit jaar
- Prima idee om jeugdkoningsschieten ook belangrijk te maken
<18

Gem.
8,3
9,3
7,8
7,1
8
8,3
8,1

-

Is gewoon top geregeld + enthousiaste deelnemers
Als je de vogel er af schiet is het natuurlijk een 10!

18-25
- Leuk dat dat nu apart is! Krijgt de jeugdkoning ook meer aandacht.
25-40
-

Nog nooit gekeken, wel goed dat het wordt gedaan voor de jongeren
Hebben positieve veranderingen plaatsgenomen: buks los van bak
Niet geweest dit jaar, andere jaren wel leuk. Hoorde dat het wat lang duurde
Erg leuk en belangirjk, dus niet achter de kleedkamers weg moffelen, centraal op het
terrein
Het duurde héél lang. Erg laat op de middag
Duurt vaak te lang

40-60
- Goed om dat jullie dat verplaatst hebben zodat het nu ook aandacht krijgt
- Fantastisch dat het nu na alle spelen is, het is dan gezelliger en je krijgt tenminste
mee wie jeugdkoning is geworden
- Leuk! Iets eerder beginnen 16.00 uur.
- Is leuk voor de jeugd
- Veel te laat begonnen, bij de huldiging was iedereen naar huis.
- Mis enorm muziek! Een dweilorkest zou een leuke toevoeging zijn.
- Heel leuk dat dit nu echt aandacht krijgt. Veel animo. Hier een favoriet onderdeel, de
kinderen verheugen zich hier erg op
- Eerder beginnen 16.00 uur ofzo
- Prima, mag nog iets meer aandacht voor de koning(in)
- Het is een goede zet geweest om dit te verplaatsen naar de vrijdag, alleen misschien
wat eerder beginnen zodat de jeugd hiervoor nog meer aandacht krijgt.
- Misschien iets vroeger beginnen
- Prima geregeld. Mocht alleen tijdens het koningsbal ook aandacht aan worden
besteed.
- Het zou sfeerverhogend zijn als het op hetzelfde veld is als het koningsschieten. Het
schieten niet aan leeftijd koppelen, maar vanaf groep 8.
- De laatste jaren wordt hier terecht meer aandacht aan geschonken. Met de jeugd
afstemmen wat hun wensen zijn omtrent dit thema. Vinden zij het goed zo, dan zo
laten. Een presentator of presentatrice die het geheel op een luchtige manier aan
elkaar praat door iets te vertellen van de schutters afgewisseld met gezellige muziek
uit ‘blik’ of met dweilorkest kan het geheel aantrekkelijker maken, waardoor het echt
een onderdeel van het feest wordt compleet met huldiging zoals dat nu ook al het
geval is.
60+
-

Niet wezen kijken
Kwam deze keer beter tot zijn recht, maar was vrij laat bekend. Misschien meteen
aansluiten op kinderspelen.
Het idee zoals het dit jaar vorm is gegeven is goed. De uitvoering aan de jeugd
overlaten lukt niet (te weinig ervaring en onduidelijke instructies)
Goed op vrijdagmiddag krijgt de jeugd het meeste aandacht.
Mooi op vrijdag iedereen aanwezig
Erg leuk

-

Met luidspreker namen van de kinderen omroepen, zodat iedereen weet wie er
schiet.

De overige spellen op vrijdag en zaterdag

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
8, 8, 7, 4
8, 8, 8, 8
7, 9, 8, 8, 8
8, 6, 7, 8, 5, 8, 7, 5, 8, 7, 6/7, 6, 9, 7, 8, 8, 8, 7, 7
7, 8, 9, 8, 8, 10, 7, 7, 8, 4, 8, 6, 6, 10, 8, 4, 6, 6, 7, 8
8, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 3, 8, 9, 7

Gem.
6,8
8
8
7,1
7,3
7,1
7,4

Opmerkingen:
?
- Saai, doe eens andere prijzen, loten verkoop of rad van fortuin.
- Wat meer sensatiespellen
- Oud bollig, nadenken over andere manier van geld creëren. Wordt ook lastiger om
mensen te vinden (commissie).
<18
-

Prima

18-25
- jammer van het weer, maar daar is natuurlijk niks aan te doen.
- Zou leuk zijn als je hier iets van een dweilorkest bij zet! Dan houd je de
feeststemming er meer in!
25-40
- Mag mogelijk wat meer variatie in zitten ( niet ieder jaar alles hetzelfde)
- Leuk dat het wordt gedaan, jammer van de worstenbonnen, aan die spelletjes doe ik
niet mee
- Vogelschieten moet de buks goed afgesteld worden. Bijv. Frank Reesink in laten
schieten voor elke dag. Waren 2 verschillende buksen.
- Sommige wat suf. Misschien sensatiespel? Elk jaar een andere groep wat laten
verzinnen/organiseren. ’s Avonds daarvan uitreiking of eind v.d middag?
- Leuk, veel variatie
- Vernieuwing in de spellen. Spellen binnen gaf meer gezelligheid, plek dus klein
houden buiten.
- Terrein te groot, spellen te verspreid
- Hoort erbij om de middag te vullen. Misschien eens bij andere buurtschappen kijken
of er leuke spellen zijn die geruild kunnen worden.
- Weinig orginaliteit, teveel ’t zelfde
- Iets anders dan worst..
- Prima, altijd leuk
- Prima, voor ieder wat wils
- Andere prijzen… andere wordt of zo
- Spelletjes leuk. Worstenbonnen afschaffen. Leukere prijzen verhogen het animo om
spelletjes te doen

40-60
-

60+
-

Altijd gezellig
Mag wat compacter opgesteld worden bij mooi weer, en muziek
Prima (2x)
Prima, ben zelf geen spelletjes mens
Veel te ver uit elkaar/zo krijg je geen feestgevoel
Weet dat er geld binnen moet komen, maar heb niets met deze ‘ouderwetse’
spelletjes, mag van mij afgeschaft worden.
Op vrijdag om 16.00 uur stoppen, zodat iedereen naar jeugdkoningschieten kan.
Ik hou niet van spelletjes, maar mag de anderen wel graag zien genieten
Hier doe ik niet aan mee.
Gedateerd
Fladderschieten weer toevoegen
Tja, ben niet zo’n spelletjes mens
1 groot spektakelspel zou wel leuk zijn als extra erbij. En moderne spelletjes
De muziek overdag in de zaal hoeft niet echt zo hard
Heb geen affiniteit met deze spelletjesmiddagen
Spelcommissie instellen. Bij anderen gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Minder
worstenbonnen, mensen knappen er op af. Vroeger was een wordt een traktatie, voor
de meeste mensen is dat niet meer zo.
Het mag wat ludieker. Het heeft zeker vernieuwing nodig.

Goed. Alleen kijk even naar de worstbanen. Er blijven de laatste jaren veel te veel
worsten liggen.
Zelf hou ik niet van spelletjes, ben dus slechte raadgever. Ik kan alleen zien, wie
meedoen hebben plezier, daar gaat het om.
Dat worstengedoe, na zoveel jaren mee stoppen. Prijzen uitsluitend
geschenkbonnen.
Geen mening
Goed geregeld
We hebben niet meegedaan
Wij houden niet van spellen

De vrijdagavond

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
7
9, 9, 7, 5
7, 9, 6, 7, 8
7, 6, 6/7, 7, 7, 9, 7, 5, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 6, 7, 8, 10
8, 8, 9, 6, 8, 7, 7, 7, 4, 6, 7, 5/8, 9, 5, 7, 8
5, 7, 8, 8, 7, 8, 8

Opmerkingen:
?
- Blijft lastig het iedereen naar de zin te doen.
- Geen idee, ben er niet altijd.

Gem.
7
7,5
7,4
7,2
7
7,3
7,2

<18
-

Muziek was goed, maar veel te hard. Sfeer goed. De prijsuitreiking werd slecht
becommentarieerd. Geen tot weinig aandacht voor het vele werk v/d makers.
Goede muziek is belangrijk

de muziekband vond ik helemaal niks. Voor de jeugd in het café was het leuk
bedacht, maar liep toch niet zo goed.
Café was leuk geprobeerd, maar was niet veel animo (meer jeugd in betrekken).
De under 21 party was gewoon top
Ligt een beetje aan de muziek.

18-25
- Zou leuk zijn als het een spelavond wordt met muziek.
- De muziek was niet zo leuk, maar wel leuk dat je ook in het café kon.
- Is altijd erg gezellig! Goed dat het café voor volwassenen gesloten is!
25-40
- Leuke band! Lampen in de zaal stonden wel fel. Café dicht laten.
- Helaas het café niet meer open voor ons
- Prijsuitreiking: juryrapport opnoemen/bijvoegen, voor de positieve/negatieve punten.
Zo kun je het een jaar later met wagenbouwen toepassen.
- Weinig mensen. Openingsspel met eigen mensen? Vaak wel grappig en dan zijn ze
er gelijk.
- Weinig animo. Wellicht zou een programma van 20.00 – 21.30 uur meer mensen
trekken en daarna gewoon leuke band. Bijv playbackshow, spelshow
- Te weinig opkomst
- Prima, de iets ‘rustigere’ avond voor het gehoor niks mis mee
- Mag voor mij wel voor de ‘ouderen’ blijven, of iets met eigen leden om de paar jaar
- Band was even wennen, maar toen prima
- Weinig animo
- Toch een activiteit?
- Heel gezellig maar wordt weer steeds minder druk
- Ben dit jaar niet geweest, maar over het algemeen super gezellig
- Gezellig, helaas steeds minder druk
40-60
- Goed dat er voor de jeugd wat apart wordt georganiseerd, zij moeten tenslotte het
straks door gaan zetten. Ik snap dat het lastig is, maar wel belangrijk om ze de kans
te geven en bij elkaar te houden.
- Een betere band is nodig. Ook voor ’t stijldansen. De minst leuke avond, al jaren.
Blijft lastig. De spellen waren heel leuk! Ook een playbackshow werkt misschien 1x in
de 5 jaar.
- Halfvolle zaal, erg jammer. Begin met de muziek voor ouderen/ kun je 1 dag
uitsparen en dan heb je alles in 2 dagen.
- Prijsuitreiking niet te langdradig maken! Er is een band, dus feest!
- Wij zijn niet geweest, maar dat ligt niet aan het programma. Voor ons is het gewoon
teveel om alles bij te wonen.
- Deze avond komt steeds later op gang, jammer! De prijsuitreiking v.d. optocht zou
meer swung, beleving kunnen krijgen. Als het spannend, opbouwend wordt verteld.
Maar ook weer niet te lang. Denk dat het belangrijk is om ook deze avond een goede
coverband neer te zetten.

-

60+
-

Helaas dit jaar niet geweest (maar voor diegene die er wel waren, was het gezellig
Prijsuitreiking zo zo. Niet goed voorbereid, wist o.a. namen & titels niet allemaal
Wisselt nogal, hangt van de muziek af. Die bepaalt toch voor een groot deel de sfeer.
Open stellen en bekend maken b ij vrienden van de jeugd (€5 entree)
De muziek vonden we minder, maar het is ook moeilijk om het iedereen naar het zin
te maken.
Prima muziek, band is goed. Zal altijd moeilijk blijven iets te vinden wat iedereen
aanspreekt.
Twee feestavonden is teveel. Daarom kiezen we voor de zaterdagavond, vanwege
de laatste avond (en de band)
Kan goed aansluiten op jeugdkoningschieten. Laat een dweilorkest of dj? een paar
uur gezellig meedraaien tijdens en na het jeugdkoningsschieten. Misschien geeft de
jeugd er de voorkeur aan onderling een feestje te bouwen, daar is achter te komen.
Als we dan ’s morgens een uur later beginnen, schuift alles op en gaan we gewoon
rond 22.00 of 23.00 uur naar huis. Zo eenvoudig is het waarschijnlijk allemaal niet,
maar het hoeft ook niet gelijk vlekkeloos. Kiezen voor een andere opzet dan de
vertrouwde is altijd lastig, maar met mensen hierover van gedachten wisselen is een
begin. Jullie doen dit dan ook uitstekend dat bewijst deze enquête. Top!

Niet geweest
Is altijd moeilijk. Bij de jeugd gaat mooi in café, maar moet wel iemand de muziek
regelen (keuze). Misschien bij binnenkomst een muziekkeuze doen. Meer betrekken.
Gewoon goed
Vrijdagavond inkrimpen bv. Doorgaan de dag en dan eindigen 22.30 uur
Als de prijsuitreiking te laat is wordt er niet meer geluisterd en dat vinden wij jammer!
Vol
Prima in orde

gemiddelde cijfers
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
de optocht

de stop op vrijdag
?

<18

18-25

25-40

40-60

de broodmaaltijd + prijsuitreiking
optocht jeugd
60+

totaal

gemiddelde cijfers
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
het jeugdkoningsschieten
?

de overige spellen op vrijdag en
zaterdag
<18

18-25

25-40

40-60

60+

de vrijdagavond
totaal

Het koning uithalen

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
8, 8, 8, 7, 8, 8, 9
9, 8, 8, 7
9, 8, 7, 8, 8
7, 8, 9, 7, 8, 8, 8, 9, 7, 8, 10, 9, 10, 9, 8, 8, 7, 8, 9, 9
10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 10, 7, 8, 10, 9 ,8, 8, 10, 10, 8, 8, 8, 9, 6, 5
8, 10, 8, 9, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9

Gem.
8
8
8
8,3
8,4
8,5
8,2

Opmerkingen:
?
- Duurt veel en veel te lang
- Compact houden
- Goed. Alleen niet teveel ‘drijven’ vanuit bestuur. Koningspaar moet wel kunnen
genieten, niet korter maken.
- Vanwege de regen veel te lang; goed verzorgd en netjes. Toespraak van de koningin
was bewogen en zeer positief.
- Te lang
<18
-

Jammer dat de stop zo vroeg was.

18-25
- Is erg gezellig! Maar mist wel iets. Op de haart moet het koningspaar een groot spel
organiseren en dan moet er van iedere wagen 1 of 2 personen mee doen! Misschien
een idee?
25-40

40-60
-

60+
-

Een route richting de koning was leuker geweest (niet rechtstreeks)
Ondanks het weer gezellig
Route heel kort
Hartstikke leuk
Hoogtepunt voor het koningspaar, altijd goed
Prima, jammer van het weer , maar kun je weinig aan doen
Akelig vroeg voor de meesten, wel gezellig

Houden zo
Prima, mag wel iets korter
Was zelf personeel
Men gaat te vroeg weer terug van het koningspaar naar de wei! +/- 11.00 uur! Daar
regel je het toch niet voor! Dat kan best later
Een erg mooie traditie
Afgelopen jaar wasa het ontvangst zeer goed geregeld, het liep goed door. Deze stop
hoeft voor mij niet zo lang te duren.
Altijd gezellig
Jammer dat de heenweg zo’n korte rit was! Laat vertrokken bij de koning
Altijd wel gezellig
Vertrek bij den tappen op 9.00 uur zetten in plaats van 8.30 uur.
Uitstekend, houden zo!
Ieder koningspaar doet zijn best, jammer dat de optocht dan maar zo’n kleine afstand
aflegt. Daardoor soms erg lang bij koningspaar. Ook hier geldt, waarom niet later
starten?

Veel werk van gemaakt. Iedereen kon onder dak komen.
Wordt door koningspaar geregeld, dus overal is het iets anders. Heeft wel iets.
Blijft toch een van de mooiste momenten van het feest (dus eigenlijk een 10)
Meestal hoogtepunt feest
Niets aan veranderen
Altijd mooi
Altijd gezellig
Ondanks de regen goed geregeld

Het koningsschieten

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
8, 8, 8, 7, 9
9, 7
7, 8, 7, 8
6, 8, 7, 7, 8, 8, 10, 8, 6, 8, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 9
8, 8, 9, 9, 8, 8, 8, 10, 7, 8, 10, 9, 8, 6, 10, 10, 8, 7, 8, 7, 8
8,10, 8, 7, 8, 8 , 8, 9, 8, 8, 7

Opmerkingen:
?
- Altijd spannend

Gem.
8
8
7,5
8,2
8,3
8,1
8

-

Prima
Moet hoogtepunt van volksfeest op zaterdag blijven

<18
- Is gewoon goed voor de gezelligheid
18-25
25-40
- Moi aantal deelnemers, duurde niet te lang, gelukkig mooi tijdstip, loopt de dag lekker
door
- Goed
- Leuk, maar het zou nog leuker zijn als de muziek er wat meer op inspeelt.
- De schietstang op plaats viskraam, dit houdt het compacter. Weide de Roos
halveren.
- Veel animo, mooi
- De muziek mag meer sfeer creëren
- Gaat te snel, spanning = leuk
- Het eten en een toiletbezoek zit er alleen niet in als je meedoet.
- Kijken is spannend
40-60
-

60+
-

Prima
Moet blijven
Jammer dat er nog steeds weinig meedoen!
Wat weinig deelname, maar ik zou niet weten hoe je dat moet veranderen.
Vooral bij mooi weer is dit een gezellig gebeuren, met z’n allen in het weiland!
Misschien niet meer van deze tijd
Zolang er voldoende belangstelling is voor de manier waarop het nu gaat, niet
veranderen! Risico is, indien er in een buurt ernstige omstandigheden zijn, je te
weinig schutters hebt. Mocht uit deze enquête blijken dat het geheel een andere
opzet verdient (moet wel uitvoerbaar en toekomstbestendig zijn) hier dan zeker niet
aan voorbij gaan. Persoonlijk ben ik voorstander om net als bij het
jeugdkoningsschieten iedereen die graag meedoet, ook mee schiet, ongeacht of
hij/zij een partner heeft.

Deelname is te klein
Aanmoedigingen door oud koningsparen om de mensen aan te sporen om mee te
schieten.
Deelname misschien meer stimuleren. Bv aanbieden weekendje weg vakantiepark
Mee doorgaan
Gezellig maar liever meer kandidaten
Zoals ieder jaar spannend

De zaterdagavond

?
<18
18-25
25-40

Aanwezig
8, 9
9, 8, 9, 9
9, 9, 9, 9, 8
8, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 8, 6, 8, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 9, 8, 8, 10

Gem.
8,5
8,8
8,8
8,4

40-60
60+
totaal

8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 8, 8/9, 8, 9, 8, 9, 10, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 9, 8
7, 8, 8

8,3
7,7
8,4

Opmerkingen:
?
- Te harde muziek maar deze keer wel een goede band.
- Prima, alleen de muziek niet te hard.
- Goede muziek belangrijk, geluid soms te hard, waardoor je elkaar niet verstaat.
<18
-

Leuke muziek
Goeie band
Ligt aan de muziek

18-25
- Leuke band en mooie muziek
- Erg gezellig, prima band
25-40
40-60
-

Band was goed! 1 uur eindtijd was mooi
Goeie band, goeie afsluiter van het feest
Leuk
3 jaar achter elkaar dezelfde band wordt eentonig
Natuurlijk afhankelijk van de band, laatste jaren altijd goed
Leuk, altijd goeie muziek
Dikke prima
Ben dit jaar niet geweest, over het algemeen super gezellig

Altijd gezellig, vooral de vis (Hans)
Meestal heel gezellig! Blijven investeren in een goede band
Denk dat het goed was (Ben niet van beton)
Laat iedereen toe, dan heb je tenminste de zaal vol met zo’n prachtige band. Die
moet voor een prop volle zaal spelen. Entree €5 per persoon. Vol=vol
Of het nodig is 3 jaar lang dezelfde band? Jaarlijks bekijken.
Prima, leuk, gezellig
Heb me vreselijk goed vermaakt. Top muziek
Altijd leuk en gezellig
Open stellen en bekend maken bij de jeugd. Bv per intekenaar met kinderen vna 1317 2 kaarten extra geven voor vrienden en bij zaal €5 betalen
Top muziek!!
Niet langer dan 3 jaar dezelfde band doen, merk toch vaak dat ze dezelfde muziek
spelen als de jaren ervoor
Leuke band! Lekker hip! Lekker vlot! Jammer dat er weinig mensen waren.
Door de jeugd zelf laten organiseren, met goedkeuring van het bestuur. De meese
aanwezigen op de zaterdagavond hebben een mooie avond, maar halverwege de
avond is de zaal niet meer zo vol als dat je zou willen. Geef de jeugd de mogelijkheid
om een aantal kaartjes aan vrienden te geven. Deze kaarthouders mogen dan de
zaterdagavond mee feesten. Uiteraard moeten zij bij binnenkomst betalen.

60+
-

Gaat goed, 2018 weer nieuwe band
Uiteraard voor jeugd dus zeker doen
Te veel herrie
Weer een zeer geslaagde avond.

gemiddelde cijfers
9

8.5

8

7.5

7

6.5
het koning uithalen
?

het koningsschieten

de zaterdagavond

<18

40-60

18-25

25-40

60+

totaal

Excelsior

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
8, 8, 7, 8, 8, 8
7, 9, 9
6, 9, 8, 3, 7
3, 4, 1, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 7, 9, 9, 8, 7, 4, 8, 7, 9
7, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 8, 7, 6, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 10, 8
8, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 9, 8, 9, 8, 8

Gem.
7,8
8,3
6,6
6,8
8,1
7,9
7,6

Opmerkingen:
?
- Gewoon goed
- Jammer dat ze er ’s middags niet meer zijn op zaterdag.
- Goed korps
- Sfeervol, humoristisch, muzikale kwaliteit, muzikale omlijsting belangrijk
<18
-

Goed voor de sfeer

18-25
- Heel saai, altijd hetzelfde en ze spelen erg weinig!
- Kleine groep leek het in mijn ogen.

25-40
- Evt. langer doorspelen zaterdagmiddag, maar hoeft niet per sé Excelsior te zijn
- Goed
- Ze spelen weinig, niet enthousiast, spelen niet in op de mensen en ze zijn veel te
snel weg. Ander orkest dat buurtfeesten gezelliger vindt? Crescendo?
- Veel pauzes tussen de liedjes door. Gemis dat ze er vrijdag- en zaterdagmiddag niet
meer zijn.
- Het voelt als een ‘moeten’ voor hen. Brengt weinig enthousiasme en mis muziek
overdag tijdens de spellen etc.
- Mag ’s middags rustig een paar uur langer blijven
- Speelde niet veel was mijn mening
- Maakt het net even anders/feest! Mag langer duren.
- Gemis op de zaterdagmiddag
- Misschien leuk als ze nadat de nieuwe koning(in) bekend is, ook ’s middags muziek
maken
- Bij het koning uithalen lieten ze veel pauzes vallen tussen de liedjes. Vooral als het
zo nat en koud is kunnen ze beter achter elkaar doorspelen. Dan blijven de mensen
in beweging
- Misschien een keer doedelzakspelers (borculo)
- Spelen minder in vergelijking met andere verenigingen bij andere buurtfeesten
40-60
- Goed aanwezig
- Ze mogen wel meer spelen, soms heb je niet eens in de gaten dat er muziek is. Dat
brengt meer sfeer met zich mee.
- Blij dat zij er zijn!
- Muzikaal prima, soms wat makkelijk
- Mogen voor mij wel langer blijven voor de gezelligheid
- Prima korps
- Prima
- Goede muziek, mis muziek ’s middags
- Zij doen altijd hun best en proberen het feest op gang te brengen. Bijzonder dat zij
ons feest komen opfleuren.
- Toppers
- We kunnen niet zonder!
- Zouden wat ons betreft wat vaker mogen spelen tijdens koningsschieten of een
spannend geroffel laten horen.
- Goed orkest!
- Mooie muziek. Gewoon fijn dat er muziek is. Eigenlijk veel te kort maar dat weten we
allemaal. Niets mooier dan een harmonieorkest bij een volksfeest.
60+
-

geen aanmerking
goed
goed orkest. Vooral op zaterdag
we zijn blij met Excelsior
het leek alsof ze minder speelden. Kan ook aan het weer liggen

De eetgelegenheden (de Timp, Mokkink)

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
8, 9, 7, 8
9, 8
8, 9, 8, 7, 9
8, 8, 8, 8, 7, 9, 8, 8, 10, 9, 9, 8, 8, 6, 7, 8, 7, 7
9, 7, 8, 9, 8, 9, 7, 9, 8, 7, 6, 8, 7, 8, 10, 10, 10, 8, 8, 6, 8, 8, 7, 8
8, 9, 6, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 8, 7

Gem.
8
8,5
8,2
7,9
8
8
8,1

Opmerkingen:
?
- De timp = prima, mokkink= zal de vis zijn/niet echt hygiënisch
- Prima
<18
-

Goed voer
Is goed van eten, maar wel prijzig

18-25
- Was lekker, alleen best duur.
- De timp vind ik super! Mokkink het eten is lekker, alleen erg jammer dat ze zaterdag
zo vroeg dicht zijn!
- Super lekker eten en fatsoenlijke kwaliteit. Wel prijzig, maar dan heb je ook wat
goeds.
25-40
- Prima
- Wel prijzig, maar dat zullen ze allemaal zijn.
- We missen een fatsoenlijk stuk vlees waar je goed vol van komt te zitten. De rest is
zo vet.
- Mokkink was snel door de kibbeling heen.
- Lekker maar prijzig
- Duur maar wel lekker
- Mag wel eerder open ’s avonds
- Goed, timp redelijk prijzig, maar daar kunnen jullie niks aan doen
- Timp = Top! Enthousiaste mensen. Mokkink, vis op tijd op.
- Ook alternatief naast naast friet/snack wordt gewaardeerd
- Visboer heeft al wel snel de vis op (keuze snel beperkt)
- Elke keer om 16.00 uur is de kibbeling op
- Bij vistent is het vaak snel op. Timp op vreemde tijden dicht (net na koning uithalen
bv)
- Goed, alleen mokkink moet meer voorraad hebben
40-60
- Heel goed
- Goed spul wordt er verkocht. Misschien iet met een broodje warm vlees, verkocht in
het verleden ook goed.
- De timp wel te duur voor sommigen, verder prima
- Is goed
- 1000 x beter dan Brethouwer. Een vooruitgang! Viskraam mag nu wel eens
vernieuwd worden.

60+
-

Maak er weinig gebruik van
Prima kwaliteit van eten
Prima
Duur maar wel goed!
Prijzen redelijk hoog, maar kwaliteit is goed
Prima
Gaat wel, patat was prima

Kwaliteit goed. Openingstijden weet ik niet , wordt soms verdeeld over gedacht.
Goede kwaliteit en vooral de timp prima bediening
Kwaliteit is goed, maar de timp is voor de ouderen onder ons te laat open.

Het hazenmaol

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
8,
6
8, 7, 7
8, 9, 6, 7, 6, 7, 7, 8
8, 6, 9, 6, 7, 6, 8, 8, 8, 8
7, 8, 8, 7, 8

Gem.
8
6
7,3
7,3
7,4
7,6
7,3

Opmerkingen:
?
- Niet echt vrolijke boel, hoeft voor mij niet
<18
-

Saaie zitavond, maar de film/foto’s zijn altijd mooi om te zien.

18-25
25-40
- Goede traditie, zeker mee doorgaan
- De andere jaren was dat goed verzorgd
- Ben er nog nooit geweest, weet nooit of het nu voor iedereen toegankelijk is of alleen
voor genodigden
- Als het niet zou zijn mis ik het niet
40-60
-

Ipv een bbq kan ook een brodje met iets ofzo en wat gezellige muziek erbij.
Prima
Is dat nog wel van deze tijd??
Als hier behoefte aan is, doorgaan
De keren dat ik ben geweest, vond ik het te veel foto’s kijken.
Overbodig
Gezellig om terug te kijken
Is een film bekijken en hopen dat je aan een gezellige tafel zit, anders niet echt
gezellig of iets waar je andere afspraken voor afzegt

60+
-

-

-

Al jaren niet geweest doordat wij niet in de commissie zaten. Dit jaar echter vrij laat
met bekendmaken van datum. Daardoor staat er al wat in de agenda helaas
Geen behoefte aan
Goed, veel aanwezigen, goede gelegenheid om feest te evalueren

even gezellig napraten, na het zien van de fotosessie van Roland
door een paar stellingen te formuleren kan het hazenmoal ook gebruikt worden om
de mening te peilen. Bv enquete was een goed idee/ foto’s niet alleen met hazenmoal
tonen wie geen computer hebben.
Zou misschien te combineren zijn met algemene ledenvergadering.
Alleen mee doorgaan als er voldoende belangstelling is onder de commissieleden
Hoeft van ons niet, gebruik dat geld maar voor het feest bv muziek
Mag wat ons betreft komen te vervallen. De commissieleden krijgen tijdens het feest
al een traktatie. Kunnen kosten op gespaard worden en gebruikt wor$den voor het
feest in september.
Zijn we nog niet geweest in onze commissiejaren.

Het functioneren van het bestuur

?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
totaal

Aanwezig
8, 10, 8, 8, 7
10, 8, 9
8, 9, 8, 9, 7
7, 7, 10, 8, 8, 9, 6/7, 8, 7, 8, 9, 8, 8, 7, 8, 8, 8
8, 9, 8, 9, 8, 9, 10, 7, 5, 8/9, 7, 9, 7, 9, 10, 10, 7, 8, 7, 8, 8, 8
8, 10, 8, 8, 8, 9, 7, 10, 8, 9, 9, 7

Gem.
8,2
9
8,2
7,9
8,2
8,4
8,3

Opmerkingen:
?
- Hier kan ik geen gefundeerde mening over geven; inzicht ontbreekt, maar ik weet dat
er meer bij komt kijken dan je denkt.
- Goede zaak dat nieuwe impulsen/ ideeën/ activiteiten intrede doen.
- Idee dat commentaar verbeteringen niet altijd positief worden beoordeeld. Wel petje
af!
- “De beste stuurlui staan aan wal”, respect voor jullie allen!
- Lijkt mij/ons al moeilijk genoeg om het iedereen naar de zin te maken.
<18
- Was gewoon goed geregeld
18-25
- Vind het wel erg goed dat jullie ook wat van ons willen weten!
25-40
- Alles goed geregeld. Verandervoorstellen uit vorige jaarvergadering snel
doorgevoerd, wat een goede actie is.
- Er wordt veel door jullie gedaan
- Wel goed. Het zwarte pak blijft een mooi gezicht vooraan de optocht
- Leuk, gezellig en doen alles voor een mooi weekend!
- Komt verjonging in en daarbij ook nieuwe ideeën en veranderingen, positief punt.

-

-

1, geintje, het bestuur is goed bezig en doet z’n uiterste best het feest weer in een
positieve beweging te krijgen. Dit lukt al aardig en door goed naar de inwoners te
luisteren denk ik dat het goed komt. Zet deze lijn door de aankomende jaren.
Door deze enquête zijn jullie goed bezig
Prima

40-60
- Jullie doen het uitstekend
- Het bestuur van nu staat open voor ideeën en doen er ook wat mee. Ik hoor dat het
als zeer prettig wordt ervaren
- Prima
- Blij dat er mensen zijn die dit willen doen
- Men moet af van 5 stellen! Gewoon dagelijks bestuur met voorzitter, penningmeester,
secretaris en bestuursleden! Dat kan iedereen zijn!
- Ook de pakken met hoeden is uit de tijd, geeft een rouwstoet idee.
- Prima! Respect voor inzet en betrokkenheid. Ook heel mooi dat jullie open staan voor
veranderingen en steeds proberen het aan te passen aan wat mensen in deze tijd
graag willen. Top!! Deze enqûete ook een heel goed idee.
- Als ze nu zo doorgaan wordt het beter
- Ik zou het niet beter kunnen! Alleen: schaf het zwarte pak af. Doe een rood-witblauwe sjerp of zo. Misschien krijg je dan ook meer jeugd voor het bestuur.
- Krijg de indruk dat het huidige bestuur open staat voor veranderingen, complimenten.
Zet deze weg door.
- Zwarte pakken van de heren super ouderwets
- Zaakjes prima op orde
- Niets mis mee. Je moet het maar willen doen. Kritiek krijg je altijd als je iets
organiseert
- Staan nu meer open voor ideeën. Wel enquête openbaar bespreken
- Super goed geregeld altijd! Respect!
- Klasse hoe ze het elk jaar toch maar weer prima geregeld hebben.
- ‘Petje af!” dat het bestuur het maar lang zal blijven doen!
- Mensen die zich belangenloos inzetten voor een ander verdienen altijd een goed
cijfer. Goed luisteren, open staan voor veranderingen daarbij niet de tradities uit het
oog verliezen. Maar ook een traditie heeft soms een houdbaarheidsdatum.
- Goede organisatie! Staan open voor nieuwe ideeën.
- Prima. Jullie proberen overal op in te springen en op te lossen. Hou wel aandacht
voor coördinatie bij het afbreken op zondag. Met name voor nieuwe leden.
60+
-

-

Goed, het valt niet altijd mee om het goed te doen. Goed overleggen (muziek)
informatief
Bestuur gaat besturen en niet op de ‘winkel’ passen. Oog houden voor tradities is
goed, het woord gebruiken om niet te hoeven veranderen is niet goed. Bestuur is
gewoon goed bezig. (deze enquête is al een voorbeeld)
Prima. Mensen welke zich willen inzetten voor een jaarlijks feest. Petje af!
Blij met het bestuur. Oppassen met negatieve kritiek. Het zijn tenslotte allemaal
vrijwilligers!
Prima
Ga zo door!
Geen klagen
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Wij zijn het al eens
geweest
Ik heb er gewoon geen
behoefte aan

IIII

Ik kan niet schieten
Anders nl:
?
- tijdgebrek
<18
- Te jong
- Nvt
- Doe mee met
jeugdkoningsschieten
18-25
- Ik woon in een
andere buurtschap

I
I

IIII

25-40
- Nog geen koophuis
in miste
- De muziek. Het mag
van ons de hele
middag feest zijn als
we koning en
koningin zijn
- Je moet er zelf aan
toe zijn. Eigen plek
nog niet helemaal
klaar
- Mijn vrouw doet nog
mee in een andere
buurtschap
- We vinden het nog te
vroeg, eerst nog
even inburgeren
- Je moet het als stel
beide willen
- Het in het middelpunt
staan
40-60
- Niet woonachtig in
miste
- Tijd
60 +
- 80+
- Werk
- Wij zijn gestopt met
schieten, zeker 30
jaar meegeschoten
- 91
Idee:
- laat den Tappen een vaatje bier geven aan de nieuwe koning(in) om uit te delen.
- Alleen een avond koning(in) zijn
Welke van onderstaande opties zou een betere opzet zijn van het volksfeest Miste?
A. Er is geen donderdagmiddag/avond meer voor 50+. Hiervoor in de plaats komt op
zondag Frühshoppen. Vrijdag en zaterdag blijven onveranderd.
?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
II
I
IIII
IIII
III
- Goeie optie, maar hoe zit het met het afbreken en opruimen zondag?
- Door het voetbal lijkt mij frühshoppen moeilijk.
- Leuk voor jong en oud en overdag gaan ouderen makkelijker op eigen gelegenheid.
- Dan wordt het een zit/huppel feestje met jong en oud door elkaar, is vaak gezellig.
- Kan ik niet over oordelen, maar klinkt goed
- Ligt er ook aan met wat voor doelstelling dit gebeurt. Om 6 uur schap dicht zou ook
niet verkeerd zijn.
- Al hoor ik van wat jeugd, dat ze dan meer vrij moeten nemen omdat ze ook graag
een wagen willen plakken. Aan de andere kant kunnen ze dan op donderdagavond
weer geholpen worden door de ouders
- Ik denk zelf dat zondags jong en oud met hoempa-pa muziek erg gezellig is.

-

-

Jullie willen voor de ouder iets organiseren en jullie willen een optocht, dat kan niet
als de ouderen ook al zitten te plakken. Dus dat werkt niet. Deze groep kan op
donderdag nooit naar de ouderen middag/avond
En dan om 14.00 uur met zijn allen opruimen (misters gevoel met zijn allen staan we
sterk)

B. We hebben op vrijdag geen pauze, maar het programma gaat in een keer over naar het
avondprogramma, dit duurt dan tot 23.00 uur. De donderdag en de zaterdag blijven
onveranderd.
?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
IIII
I
IIII II
IIII I
III
- Prima
- Misschien een keer proberen?
- Zo nu en dan een kleine verandering kan geen kwaad en dus proberen waard
- Goed voorstel om een keer uit te proberen
- Nee, zeer slechte optie. Meesten zullen toch naar huis gaan om te eten, komen dan
’s avonds niet meer terug.
- Vind ik prima, kan de zaterdagmorgen ook eens meevallen
- Het proberen waard, er zijn al veel mensen die doorgaan zolang ze het volhouden
(op vrijdag)
- Met bijvoorbeeld DJ, rekening houdend met ‘alle’ leeftijden
- Een spel of evt. playbackshow op vrijdagavond
- Het feest vieren in een tent, niet te groot. Dan alles rondom die tent laten
plaatsvinden, brengt meer gezelligheid en saamhorigheid. Zie Meddo als voorbeeld.
Dus afscheid nemen van den Tappen. Misschien kunnen zij met Vivaldi en Twee
Bruggen en misschien zijn er nog meer horeca in Miste, samen dit runnen?
- De ouderavond/middag inpassen op vrijdag of zaterdag. 2 ½ dag feest geen behoefte
aan! Wordt steeds duurder. Kies misschien wel om dan 1 dag maar te komen
C. Het feest is goed zoals het dit jaar is opgezet.
?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
II
IIII
II
IIII IIII II
IIII IIII III
IIII IIII
- Het is bij mijn werk makkelijker om een weekend vrij te vragen. Met frühshoppen ben
ik verplicht de maandag ook vrij te vragen, dit is erg lastig. En voor mijn man als boer
is 2 dagen zat!
- Hou de donderdagavond aan
- Behalve dat het café gesloten is, ook overdag.
- 50+ers moeten ook wel iets behouden. Of dat op donderdagmiddag of avond is
maakt ons niet uit.
- Vraag me af of er na 2 dagen feest nog voldoende animo is voor een zondag feest.
- Leuke en goede aanpassing, werkte goed
- Misschien een tent buiten voor de jongeren met een echte dj met leuke dansmuziek
voor jongeren vanaf circa 12
- Zijn van plan om volgend jaar op de avond te gaan. Hoorde veel positieve reacties!
- Alleen de vrijdagavond <21 trekt ons niet aan, omdat we dan minder zicht op de
kinderen hebben en er wel alcohol geschonken kan worden, want 18+. Daar hebben
wij onze kinderen dan liever niet bij.
- Maar veranderen naar A+B is ook goed
- Ik zou alleen ’s avonds aanvang op 20.30 uur zetten.

D. Terug naar wat het was: op donderdagmiddag de 50+ middag ipv de donderdagavond.
?
<18
18-25
25-40
40-60
60+
I
I
I
E. Anders nl:
- Terrein compacter maken. Nu veel te groot. Niet gezellig. Voorstel: biertent midden
op parkeerplaats met de eettenten er omheen. Vogelstang in inrit van de wei.
Spelletjes minder en eventueel bij kleedkamer.
- Denk misschien dat 2 dagen genoeg is en anders weer op donderdagmiddag.
- Als de donderdag te duur is om het te blijven doen dan naar vrijdagmiddag/avond
schuiven. Wel zorgen dat de ouderen passend vervoer hebben. Er voor zorgen dat
deze groep het gevoel heeft er bij te horen.
- 1 dag feest (muv 50+ activiteit) zou voor ons ook ok zijn. 2 dan voor relatief kleine
gemeenschap teveel van hetzelfde
- Alles op vrijdag en zaterdag 50+ op vrijdagmiddag en dan geen spelletjes meer op de
vrijdag
- Vrijdag en zaterdag later beginnen met optocht. 1 dagdeel spelletjes, wel
kinderspelen op vrijdag. Frühshoppen oke ipv donderdagavondfeest
- Donderdagavond horen positieve dingen, dus houden zo. Op vrijdag overdags
kunnen veel mistenaren niet vanwege werk. Misschien zou je hier het programma
beter kunnen laten vervallen. Zaterdag lijkt me oké.
- Op de zaterdagavond/middag meerdere locaties met verschillende muziekgenres
zoals bij een festival, bijv met een tent erbij. Dan de vrijdagavond laten vervallen.
Wat is de belangrijkste reden om naar het feest te gaan?
?
- Sociale contacten
- Gezelligheid
- Gezelligheid, buurtschapsgenoten ontmoeten onder genot van muziek en een pilsje.
Leuk dat er veel jongeren zijn.
- Sociale contacten, verbondenheid met Miste en zijn gebruiken. Met een groep
creatief zijn (wagen bouwen).
- Gemoedelijk met bekenden/buurt wat drinken en gezellig praten met mensen die je
bijna nooit ziet
- Gezelligheid, dollen, lekker feesten
<18
-

De gezelligheid en die is er voor mij vooral tijdens de optochten en de avonden.
De sfeer en gezelligheid. Altijd weer om naar uit te kijken, top weekend!
Erg leuk en gezellig
Is gewoon leuk, traditie
De gezelligheid! Het is absoluut het weekend waar ik het hele jaar naar uitkijk.
Iedereen kent elkaar.

18-25
- Gezelligheid (2x)
- Gezellig, super leuke sfeer. Je spreekt en ziet iedereen (2x)
- Samen komen in de buurtschap en het spreken van mensen die je anders amper
spreekt.
25-40
- Gezelligheid (17x), buurtcontacten onderhouden
- Zoepen en stom lullen

-

Buurtschap hoog houden
Feestje bouwen met heel miste
Met vrienden (3x) en bekenden (2x)
Feest, dansen
Buurtschapsgevoel
Gewoon leuk en gezellig
Saamhorigheid (2x)
Ons kent ons
Welkom voelen
Iedereen kent elkaar
Vind het elk jaar weer heerlijk om naar toe te gaan. Gewoon een fantastisch weekend
Binding met miste (mensen uit miste)

40-60
- Traditie (2x), gezellig (15x), mooie reden om 2(of 3) dagen feest te vieren
- De betrokkenheid van de buurtschap (2x). Hoort bij de buurtschap. Hou de
buurtschap hoog!
- Weerzien bekenden (2x)
- Mix tussen jong en oud
- Om mensen te zien en spreken die je niet dagelijks ziet. Iedereen is vrolijk, het is
gezellig en je lekker kunnen laten gaan. Je verheugt je er op/ voor de kinderen het
belang van een buurtschap en vrijwillig wat te doen, bij te brengen (zoals een wagen
maken, spelletjes, enz.)
- De gezelligheid tijdens en vooraf aan het feest. Samen zijn met vrienden en alle
andere buurtgenoten.
- Dom lullen
- Onderdeel zijn en mensen ontmoeten in de (nieuwe) woonomgeving
- Betrokkenheid
- gemoedelijk
- Binding
- Gewoon weer contact met de mistenaren
- Voor onszelf met name de kinderen die het geweldig vinden. En even bijpraten met
wat mensen, dat vinden we gezellig. Maar omdat we al heel veel (sociale)
verplichtingen hebben is alleen vrijdag overdag en zaterdagavond voor ons meer dan
genoeg.
- Verplichting: vroeger was het om elkaar te zien. Mensen zien elkaar buiten het feest
om genoeg! Dus ja, er is genoeg feest in ’t jaar, dus voor ons een verplichting
- 1x per jaar uit je dak gaan
- Ongedwongen jezelf kunnen zijn.
- Gewoon fun hebben
- Sfeer
- Saamhorigheid (2x)
- Samen gezellig hebben
- Leuke muziek, gezellig ouwehoeren
- Gezellig bijkletsen. Gewoon genieten met muziek, hapje, drankje, enz.
- Vrienden en gevoel van saamhorigheid.
- Buurt/miste
- Gezelligheid, leuke sfeer en gemoedelijkheid
60+

-

-

De gezelligheid. Een paar dagen uit de dagelijkse sleur
Jong en oud trekt met elkaar op
Gezellig met vrienden een paar dagen feestvieren
Gezelligheid (3x)
Feest is traditie, dat willen wij niet missen
De verbondenheid in een buurtschap in stand houden en gezelligheid natuurlijk
Gezelligheid, ongedwongen sfeer, humor, alle leeftijden. We kunnen in miste het
biertje nog uit een glas drinken ipv een plastic beker. Dit zegt iets over hoe we feest
willen vieren.
Om bij miste te horen
Wil er nog wel bij horen
Gezellig natuurlijk, lekker ouwehoeren met jong en oud. En we kennen iedereen
Buurtschapsgevoel
Hoort bij miste
Effen lekker de kop los!

Is er behoefte aan een acitiviteit rondom Koningsdag (‘Willem-Alexanderfeest’); zo ja,
in welke vorm? Dansavond, een voorstelling, sport- en spel, anders…
?
- Nee (3x)
- Nee, wordt al veel georganiseerd deze tijd
- Misschien weer eens een zeskamp/buurten/vrienden tegen elkaar.
- Talentenpodium: mensen krijgen de kans te laten zien wat ze kunnen: bv. Gedicht
voorlezen, muziek maken en ter afsluiting vuurwerk.
- Een puzzeltocht door de omgeving.
<18
- ja, een dansavond lijkt me wel leuk.
- als het er komt zou ik wel komen
- ja, een spel, of een leuke avond met bijv. een band
18-25
- Nee, hoeft van mij niet
- Heb er geen behoefte aan, maar ik zou wel komen als het er komt
- Er is bij ons in de buurt al ontzettend veel te doen met koningsdag. En ik ben bang
dat je dat voor onze leeftijd niet kan overtreffen.
25-40
-

Niet voor mij (2x)
Nee (4x)
Voor mij niet
Nee, mensen zijn al druk genoeg
Geen animo voor
Nee, evt. dansavond?
Niet per se rondom koningsdag, dan is er al heel veel, maar een vast moment in het
jaar een feestavond is leuk. Zie wintersensation Kotten en ouderen disco Woold
Gezellig, maar er wordt in winterswijk ook al uitgepakt.
Denk dat er rondom winterswijk genoeg activiteiten dan worden georganiseerd.
Een dansavond met een goede band of een leuke dj
Leuk, breekt lekker het jaar, anders duurt het telkens een jaar voordat het weer feest
is. Sport en spel en/of dansavond

-

Voor mij niet noodzakelijk
Dansavond (maar er is al gebleken dat hier ook veel mensen geen interesse in
hebben)
Dansavond of een spel lijkt ons erg gezellig
Geen sterke behoefte , maar als dit er komt vinden we een ‘mini mistersfeest’ leuk,
een avond net als de vrijdag of zaterdagavond van het feest.

40-60
- Nee (19x)
- Volgens ons is er al van alles geprobeerd en het loopt toch niet
- Vind ik lastig, is in het verleden heel gezellig geweest. Ook daar is al eens
frühshoppen geweest. Helaas werd de opkomst steeds slechter, maar dit heb je zelf
niet in de hand. Frühshoppen op deze dag lijkt mij ook erg gezellig, met een
springkussen en wat spelletjes voor de kinderen
- Er is in winterswijk genoeg te doen (2x)
- Ik heb er geen directe behoefte aan. Als er iets komt, komen we wellicht wel.
- Men heeft genoeg te gaan, nog meer verplichtingen niet nodig.
- Iedereen is druk genoeg
- Op zich zijn de genoemde opties wel leuk, maar misschien deze activiteiten toch
blijven koppelen aan het mistersfeest
- Dansavond (2x) maar dan wel met een volle zaal.
- Vier koningsdag in winterswijk en vinden dit voor ons voldoende
- Maar misschien voor de 70+ wel mooi als er iets is van gezellig samenzijn, met
spelletje (kaarten, bingo) en vertonen van de foto’s
60+
-

Nee (5x)
Misschien een keer weer een playbackavond
Moeilijke vraag, er is al veel geprobeerd met matig resultaat. De behoefte is er
blijkbaar niet.
Probeer eens een rustige dansavond met muziek van goud van oud of Joop Derksen
(plaatjes)

Aan welke briljante ideeën hebben wij nog niet gedacht?
?
- Geen idee
- Vooral jeugd blijven betrekken en naar hun wensen/ideeën vragen.
- Polsbandjes voor de genodigden van het koningspaar
- Standaard tenten voor de spelletjes (niet in de zaal)
- Huur/leen spelletjes bij bijv. Emmaschool
- Paardenstront opruimen, heeft er 2 dagen gelegen.
<18
- Worstenbonnen in de schietwagen
18-25
- Het feestterrein anders indelen, meer richting de zaal
- Als de periode van bockbier is begonnen is het misschien wel leuk om iets van een
oktoberfest te organiseren! Gezellig met duitse slager muziek.
25-40
- Bevestiging na het bloemen bestellen via de mail. En met die contactpersoon de
dingen regelen, niet 3 anderen van de groep erbij betrekken.

-

-

-

-

Een activiteit bij de stopplaats vrijdag
Het feest compacter maken m.n. buiten de afstanden zijn nu vaak te groot.
Voor het eten een tentje met vlees bijv. spareribs, broodje runderreepjes of shoarma
Muziek voor ’s middags leuk orkest voor de hele dag, zo blijft de sfeer er mooi in
Terrein kleiner opstellen. Zo krijg je meer van elkaar mee.
Pauze-party in het café of in de weide. Sommige personen hebben geen zin om naar
huis te gaan, dan kunnen ze er nog een paar nuttigen in het café/of in de weide
Polsbandjes voor de genodigden op zaterdagavond. Je kunt dan gaan & staan waar
je wilt. Je hoeft niet op het ‘tapijt-gedeelte’ te blijven zitten/staan voor de drankjes. Je
hebt geen ‘ober’ lopen, je kunt je drankjes zelf halen bij de bar. (Er op vertrouwen da
ze dan niet een heel blad met drank halen voor andere personen zonder bandje).
Iets van een snoepkar, suikerspinnenkraam of poffertjesbar. Lekker iets zoets! En
een keer wat anders dan patat, snack of vis.
Springkussen
Terrein kleiner maken = veel gezelliger
Het is lastig, maar het terrein mag van mij nog veel kleiner
Prijsuitreiking weer gewoon naar vrijdag tegelijk met de jeugd
Vrijdag begin van de avond = dweilorkest en later evt. deejay (band niet noodzakelijk)
en dan om 23.00 einde (zie eerder gestelde vraag)
Het café sluiten vind ik zelf een goed idee, hoop dat dit wordt volgehouden, is even
een kwestie van wennen. Verder hebben we weer een topfeest gehad! Bedankt!
Als je uitgenodigd bent voor het koningspaar krijgt het koningspaar wel drinken. Zeer
goed. Als genodigde moet je dan op de vloerbedekking staan om wat te drinken of
natuurlijk zelf halen. Wil je mensen op de dansvloer houden dan is dat lastiger met
drankjes. Evt bandjes voor genodigde v/d koning/koningin.
Sta tafels als je genodigd bent, tis geen zitvisite denk ik. Mag wel wat zitten, maar nu
is wel veel.
Meer aandacht aankleding/inrichting terrein. Ipv optocht meer betrokkenheid door
organisatie van spellen door buurt/vriendengroepen, hier diverse prijzen aan
verbinden. Hiermee creëer je meer saamhorigheid/betrokkenheid.
Lastig, alles is al wel geprobeerd, maar er moet een briljant idee voor de vrijdag
komen
Er is altijd wel reden voor een feestje
Uit eigen ervaring: zaterdagavond koningspaar + genodigden niet helemaal achter in
de zaal. Misschien met bandjes oid voor genodigden, zodat zij zelf drankje kunnen
halen ipv terug naar stoel om een drankje te krijgen (maar dit is misschien meer iets
voor Bennie en Joke om dat anders aan te pakken)

40-60
- Een tabletje waarmee je het hele feest kunt volhouden
- Ik mis een aantal vragen zoals:
• wat vindt u van locatie den Tappen?
• Moet de opzet van het koningsschieten anders worden? Zoals in het woold
• moet manier van intekenen anders?
- Misschien de bikkelbus laten rijden om de ouderen uit winterswijk op te halen
- Als Excelsior niet zoveel speelt, een leuk dweilorkest maakt het feest wat levendiger
- Het feest wat dichter bij de zaal houden, doordat er minder mensen zijn dan eerder is
het te groot om gezelligheid te creëren.
- P.s. Wat je ook doet, je kunt het nooit iedereen naar het zin doen, en commentaar zal
er altijd zijn. Wij gaan nog altijd met plezier naar het feest.

-

-

-

-

-

-

-

-

Tenten achter den tappen zetten. Alles kleiner opzetten, feestterrein, zoals het nu
is,veel te ver uit elkaar
De jeugdcommissie meer begeleiden! Komt op paar mensen neer! Slecht. Ook de
regels van in de commissie: tot 25 jaar en/of samenwonen afschaffen
Nieuw spel: ‘stringsteken op de fiets’
Als je in het bestuur gaat, ga je met je partner, heb ik begrepen. Loslaten zou ik
zeggen. Hierdoor beperk je mensen zonder partner of waarvan de partner niet wil.
Begrijp me goed, ik solliciteer nu niet, sorry.
Buurtcommissies anders regelen. Bestaat uit 2 mensen die aardig wat taken krijgen:
intekenlijsten, tent opbouwen, bij spelletjes zitten en misschien nog wel meer.
Waarom niet elk jaar één buurt aanwijzen en zij het zelf laten regelen wie wat doet?
Weet niet of er in Miste buurten zijn zoals bij ons, de Jonenhoek. Dan ben je als buurt
1x in de zoveel jaar aan de beurt. Alleen het intekenen is misschien eenvoudiger door
de buurt zelf te laten doen.
Niet meer met de lijst langs de deuren, geld over laten maken. Als geld binnen is
kaartjes opsturen of af laten halen?
Geluidsinstallatie achter in de zaal- extra box!
Het feestterrein buiten kleiner maken (schieten etc.)
Dvd mistersfeest evt. met jaarvergadering na de pauze
Toch misschien proberen om iets te doen voor de jeugd tussen 12 en 18 en dan niet
door de jeugdcommissie. De jeugd heeft immers de toekomst
Feest compacter maken; alles rondom de parkeerplaats muv
vogelschieten/fladderschieten
Dweilorkest rondlopen als muziekorkest weg is.
Afsluiten met ‘roeien’
Later beginnen, rond 10.00 uur zou mooi zijn. Het zijn al hele lange dagen.
Heb aandacht voor nix 18 campagne. Straal dit als bestuur uit en leef het ook na
tijdens het feest.
Niet meer rondgaan met de lijst maar automatische incasso
Een actieve rol voor de basisschool op de vrijdagmiddag/ochtend om de kinderen van
jongs af aan te leren dat het mistersfeest erg leuk is. Of wellicht op de zaterdag,
zodat de ouders er ook bij betrokken zijn. Dit geldt ook voor de voetbalclub.
Organiseer wat voor deze kinderen/jongeren tijdens het feest.
Het bestuur uitbreiden: jeugd, 30-50, 50+. Niet als stellen in het bestuur, uiteraard
mogen partners assisteren, als ze dat wensen, maar per categorie 3 à 4
bestuursleden (aantal ligt aan de grootte van de categorie).
Meerdere commissies naast bestaande, te denken valt aan: terreincommissie (terrein
is erg groot voor het aantal feestvierders), spelletjescommissie, reeds eerder
genoemd.
Vooral de vrijdag is een bijpraat dag, als ik tenminste de mensen gezellig bij elkaar
zie zitten. Laten we dan ’s middags niet de muziek zo hard door de zaal en over het
terrein laten knallen, dat oordoppen haast een ‘must’ zijn.
Deze enquête is een mooi initiatief. Toch denk ik dat veel mensen zeggen: ‘Het geet
jo good’ en dat is ook zo. Opkomst op jaarvergadering is laag, dus is alles goed. Is
dat ook zo? Persoonlijk denk ik dat veel feestvierders uit respect voor de organisatie,
immers een aantal mensen zetten zich voor 100 procent in om er voor ons een
prachtig feest van te maken, zich niet laten horen. Risico is volgens mij, als deze
mensen het niet meer leuk vinden, zij zeuren niet, ook gewoon wegblijven en ze dan
weer terugwinnen, blijft lastig. Hoe kun je dit voorkomen?
Dit jaar kwamen twee (redelijk nieuwe) intekenaars op de vrijdagmiddag naar me toe
met de vraag of ik hen wegwijs wilde maken op het feest. ’s Avonds waren ze
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verhinderd en zaterdag hadden ze een ander feestje. Wel dacht ik toen, misschien
een idee om van de vele foto’s en situaties die vastgelegd zijn, een dvd te maken en
iedere nieuwe, potentiële intekenaar er een te geven. Weet ook niet of dit al gebeurt.
Je zou dit zelfs op kunnen zetten met Misters belang en de andere verenigingen. Het
geheel enthousiast aan elkaar praten en je hebt een leuk welkomstgeschenk. Roland
en Mariska lopen drie dagen met camera’s, er zijn veel foto’s, wat natuurlijk mooi is,
maar als deze breder inzetbaar zijn, misschien niet verkeerd.
Het bestuur denkt mee, dat bewijst deze enquête en het feit dat ze openstaan voor
opmerkingen en aanbevelingen. Ook het uitwerken van deze enquête vergt de
nodige tijd en energie. Kijken naar de mogelijkheden en niet naar de
onmogelijkheden, dan kunnen we nog jaren vooruit met het school- en Volksfeest
Miste. Dank en succes.
Beginnen met armband. Drinkwagens van de weg na de optocht (geurineer in berm
en bij leemkuil tussen de struiken). Jonge jeugd <18 brengt eigen drank mee naar
binnen?
Door met werkgroepen te werken kan een bestuur zichzelf ontlasten, daardoor
ontstaat er meer ruimte voor begeleiden en controleren. Als voorbeeld ‘indeling
terrein’ Gerrit Vervelde en Evert de Roos hebben op een jaarvergadering al eens
voorstellen gedaan, rond deze personen kan een werkgroep gevormd worden.
Bij de inschrijflijsten/uitgeven van kaarten de mogelijkheid bieden een introduce
(vriendje of vriendinnetje) mee te nemen. Van belang voor kinderen tussen de 14 en
20 jaar.
Jurering optocht kinderen openbaar maken. Kinderen weten nu niet waarom nr 2 en
niet nr 1
Kunnen 65+ niet mee in de optocht in een huifkar. Wel opgeven bij het intekenen
De muziek op de avonden kan een stuk minder hard. Is veel te hard!! Weerhoudt een
aantal mensen om te gaan.

