
 

UITSLAG EVALUATIE / ENQUETE GEHOUDEN NA DE JAARLIJKSE ALGEMENE REüNIE OP 13 OKTOBER 

2011 IN PARTYCENTRUM “DE MOLEN” IN HARSKAMP: 

Omdat de reüniecommissie graag wilde weten hoe  de deelnemers deze dag hadden ervaren, werd 

een evaluatie / enquete formulier ontworpen met een aantal vragen waarin o.a. de mening werd 

gevraagd omtrent de verkregen informatie vermeld in periodieken en op websites, de opvang en 

informatieverstrekking bij aankomst in “De Molen”, de maaltijd verzorgd door personeel van “De 

Molen”, geschiktheid van de locatie, of de dag aan de verwachtingen had voldaan en met welk cijfer 

het totaal van de reünie werd gewaardeerd. 

Er werden ca 300 vragenformulieren uitgereikt welke thuis konden worden ingevuld. Van dit aantal 

kwamen er ca 175 ingevuld retour. De reüniecommissie wil allen die het formulier hebben ingevuld 

hartelijk danken voor de door hen genomen moeite.  Uit de reacties blijkt dat het basisconcept van 

de reünie geen wijzigingen hoeft te ondergaan;  alle onderdelen werden gewaardeerd met 

“voldoende” tot “zeer goed” met de nadruk op ‘goed” en “zeer goed” . Slechts 1 keer kwam er een 

“onvoldoende”  naar voren.  De waarderingscijfers –van    1 t/m 10-  voor deze dag luidden o.a.: 60 x 

een 8; 9 x een 8,5; 45 x een 9 en 11 x een 10. Laagste waardering was 15 x een 7.  

Bij vraag 10 van het formulier konden suggesties en speciale wensen voor de reünie van 2012 

worden aangegeven.  Voor zover ingevuld kwam naar voren: “goede accommodatie, houden zo, 

laten zoals het nu is”. Een enkele vond de bereikbaarheid van “De Molen`met het openbaar vervoer 

een probleem. De reüniecommissie neemt dit serieus  en zal trachten een alternatief te realiseren. 

Suggesties om de reünie te houden in de Jaarbeurs te Utrecht, Koning Willem III kazerne, in de tent 

voor of na de Veteranendag Kmar in Apeldoorn en “Bronbeek” te Arnhem  zijn om praktische en 

financiële redenen geen opties.   Ook werd een aantal keren gepleit voor een kort middagprogramma 

van 45 minuten à  1 uur, direct na de maaltijd. Deze wens neemt de reüniecommissie serieus. 

   

Inmiddels is de datum voor de Algemene Reünie in 2012 ook bekend, n.l.  donderdag  11 oktober 

2012, weer in Partycentrum “De Molen” te Harskamp.     

 

 

 


