
Het bestuur van onze vereniging heeft op 13/09/2014 vergaderd en 
wij (Delia Keetman, Richard Stolk en Hns Eendebak) dachten dat er 
misschien behoefte zou kunnen zijn aan meer inspraak van de leden. 
Daarom deze enquête . Er is geen enkele verplichting te antwoorden, 
maar als je je mening over onderstaande vragen kwijt wil, stuur die 
dan naar wcpn@ziggo .nl

Vereniging

Waarom ben je lid geworden?

Vind je het nodig dat er een Algemene Ledenvergadering (ALV) 
gehouden wordt? Zo ja, waar zou deze gehouden moeten worden?

Zou een contributieverhoging bezwaarlijk voor je zijn?

Site

Wat vind je van de site?

Hoe vaak bezoek je de site?

Mis je iets op de site? (Bijvoorbeeld een bepaald puzzeltype).

Mis je een moeilijkheidsgraad bij de puzzels, of is dat overbodig?
Zouden er ook eenvoudigere puzzels op de site moeten komen?

De site is nu volledig in het Engels, is dat voor jou een probleem? 
(De puzzeluitleg in de archieven blijft tweetalig.)

Zou je een puzzel voor de site willen maken? 
(De moeilijkheidsgraad maakt niet uit. Eventueel zou er een
persoonlijk stukje bij kunnen. Op deze manier krijgen de leden wat 
meer contact met elkaar.) 
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Kampioenschappen

Een van de meest belangrijke doelen van onze vereniging is het 
selecteren van WK-deelnemers. 

Heb je meegedaan met (een van) de NK’s?
Zo nee, waarom niet?

De volgende NK’s zullen waarschijnlijk in maart gehouden worden. Ze 
zullen volledig in het Engels zijn. Wat vind je hiervan?

Hoe sta je tegenover de opzet van de NK’s?
Heb je verbetertips?

Het mooiste is natuurlijk een live-NK (eventueel in combinatie met de 
ALV). Heb je suggesties voor een locatie, bijvoorbeeld een school in 
de buurt? 

Nieuwsbrief

Heb je een behoefte aan een nieuwsbrief, of is de informatie op de 
site voldoende?

Wat zou je in de nieuwsbrief willen lezen?

Hoe vaak zou je de nieuwsbrief willen ontvangen?

Nogmaals, dit bericht is helemaal vrijblijvend. Als je je mening wilt 
geven (graag!), doe dat dan via wcpn@ziggo.nl

Hartelijk dank,

Delia Keetman
Richard Stolk
Hns Eendebak


