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Geachte deelnemer,

U heeft op 24, 25 of 26 september deelgenomen aan Burendag. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts zijn
erg benieuwd hoe u Burendag heeft ervaren. Wij willen hiervan leren en Burendag waar mogelijk
verbeteren. Daarom ontvangt u van ons een vragenlijst. Invullen hiervan is een verplicht onderdeel van
de afrekenprocedure voor Burendag. Uw antwoorden hebben geen gevolgen voor de eventuele steun
die u ontvangt voor het organiseren van de Burendag activiteit. 

U kunt de survey invullen tot uiterlijk vrijdag 15 oktoberuiterlijk vrijdag 15 oktober. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Het Oranje Fonds maakt voor deze meting gebruik van een extern systeem. De resultaten komen echter
rechtstreeks binnen bij het Oranje Fonds en worden daar anoniemanoniem verwerkt.

Mogelijk gemaakt door

Ontdek hoe eenvoudig het is om een enquête te maken.

Privacy- en cookieverklaring

* 1. Wat voor soort organisatie bent u?

Buurthuis

Zorg- en welzijnsorganisatie

Vrijwilligersorganisatie

Buurtvereniging

Anders, namelijk:

* 2. Heeft u Burendag gevierd?

Ja (ga naar vraag 4vraag 4)

Nee (ga naar vraag 3vraag 3)

3. Indien uw Burendag niet is doorgegaan, wat was daarvoor de reden? (Ga na het beantwoorden van
deze vraag door naar vraag 21vraag 21)

Te weinig buren wilden Burendag vieren

Onvoldoende geld om Burendag te vieren

Geen toestemming van de gemeente

Te weinig buren wilden meehelpen met de organisatie

Het weer

Calamiteit binnen het comité

Anders (geef nadere toelichting)

4. Bevindt uw organisatie zich in dezelfde buurt als waar u Burendag heeft georganiseerd?

Ja

Nee

20

5. Hoeveel buren hebben actief meegeholpen aan de Burendag activiteit?

Aantal Volwassenen: 40

Aantal kinderen: 30

6. Hoeveel buren hebben alleen meegedaan aan de Burendag activiteit? (dit zijn dus niet de buren die
actief hebben meegeholpen)

7. Wat was het totaalbedrag dat u met uw buurt heeft uitgegeven aan Burendag?

Tussen 0 en 250 euro

Tussen 250 en 500 euro

Tussen 500 en 750 euro

Tussen 750 en 1000 euro

Meer dan 1000 euro

8. Heeft u een bijdrage van het Oranje Fonds ontvangen voor uw deelname aan Burendag?

Ja (ga naar vraag 9vraag 9)

Nee (ga naar vraag 12 vraag 12)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.

De snelheid van het
besluit over de
aanvraag

De duidelijkheid van
het digitale
aanvraagformulier

De snelheid en
adequaatheid van
antwoord bij door u
gestelde vragen

De
klantvriendelijkheid
van de organisatie

Het moment waarop
het toegekende
bedrag wordt
overgemaakt

De beschikbare
informatie over de
aanvraagprocedure

9. Hoe heeft u de aanvraagprocedure bij het Oranje Fonds ervaren?
Kunt u dit voor onderstaande onderdelen aangeven met een cijfer 1 tot 10?Kunt u dit voor onderstaande onderdelen aangeven met een cijfer 1 tot 10?

10. Was er naast de bijdrage van het Oranje Fonds, nog aanvullende financiering nodig?

Ja (ga naar vraag 11vraag 11)

Nee (ga naar vraag 12vraag 12)

verkoop van spullen

11. Hoe is deze aanvullende financiering tot stand gebracht?

Alle buren hebben zelf geld bijgelegd

We zijn gesponsord door lokale winkeliers/bedrijven

We hebben een bijdrage van de gemeente ontvangen

Anders (geef nadere toelichting)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geef hier eventueel uw toelichting

12. Hoe waardeert u de dag zelf, op een schaal van 1 tot 10?

Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

13. Heeft uw organisatie eerder Burendag in deze buurt georganiseerd?

Nee

Ja, 1 keer

Ja, 2 keer

Ja, 3 keer

Ja, 4 keer

Ja, 5 keer of vaker

14. Wat was/waren de belangrijkste reden(en) voor uw organisatie om mee te doen aan Burendag?
(meerdere antwoorden mogelijk)(meerdere antwoorden mogelijk)

Iets leuks organiseren voor de buurt

Meer buren leren kennen

Vrijwilligers werven

Organisatie meer bekendheid geven

Mensen beter bereiken (of nieuwe mensen bereiken)

Het sociale contact in de buurt versterken

Buurtbewoners stimuleren om zelf iets voor de buurt te doen

Anders (geef nadere toelichting)

Helemaal niet Niet Een beetje Wel Helemaal wel

15. Heeft u dit doel/deze doelen bereikt denkt u?

16. De volgende stellingen gaan over veranderingen door Burendag. Wat geldt voor uw organisatie? 

We kennen …. andere organisaties in de buurt sinds we hebben meegedaan aan Burendag.

Evenveel (ga naar vraag 18vraag 18)

Iets meer (1 tot 3) (ga naar vraag 17vraag 17)

Meer (3 tot 6) (ga naar vraag 17vraag 17)

Veel meer (meer dan 6) (ga naar vraag 17vraag 17)

17. Wat voor soort organisatie(s) is/zijn dit? (meerdere antwoorden mogelijk)

Buurthuis

Zorg-en welzijnsorganisatie

Vrijwilligersorganisatie

Buurtvereniging

Anders, namelijk: (geef nadere toelichting)

18. Mijn organisatie heeft door Burendag … vertrouwen om zelf iets voor de buurt te organiseren

Veel minder 

Minder 

Evenveel 

Meer

Veel meer

19. Kunt u uw voorgaande antwoord toelichten?

20. We hebben door burendag … nieuwe buurtbewoners bereikt die we normaal niet bereiken

Geen

Iets meer (1 tot 3)(1 tot 3)

Meer (4 tot 6)(4 tot 6)

Veel meer (7 tot 10)(7 tot 10)

Heel veel meer (meer dan 10)(meer dan 10)

* 21. Is Burendag uw eerste kennismaking met het Oranje Fonds?

Ja

Nee

22. Is uw organisatie van plan om mee te doen aan andere activiteiten van het Oranje Fonds?

Ja (ga naar vraag 23vraag 23)

Misschien (ga naar vraag 23vraag 23)

Nee (ga naar vraag 24vraag 24)

23. Denkt u dat uw organisatie volgend jaar meedoet aan Burendag?

Ja 

Weet ik (nog) niet 

Nee (licht uw antwoord toe)

24. Heeft u een suggestie voor de initiatiefnemers van Burendag (het Oranje Fonds en Douwe Egberts)
voor een volgende editie?

Dit is het einde van de vragenlijst. Vergeet alstublieft niet op verzendenverzenden te drukken. 

Hartelijk dank voor uw deelname!

Antwoorden verzenden

https://nl.surveymonkey.com/?ut_source=survey_poweredby_home

