
ENQUETE 2019 

Er zijn 58 enquêteformulieren terug ontvangen.  Er zijn (nu) 109 leden, dus ruimde 

helft van de leden (53%) heeft gereageerd. We kunnen er daarom vanuit gaan dat de 

mening van de leden in het algemeen goed naar voren komt. 

De procentuele weergave van deze rechte tellingen:  

aantal respondenten: 58 

uitstapjes zijn voor mij geslaagd als ik heb kunnen praten  

helemaal  neutraal  helemaal oneens 

59% 31% 5% 2% 2% 2% 0% 100% 

ik bezoek graag een interessante (bib-gerel.) locatie samen met oud-collega's 

helemaal  neutraal  helemaal oneens 

45% 22% 9% 14% 5% 0% 5% 100% 

ik bezoek graag een bibliotheek (-organisatie) 

helemaal  neutraal  helemaal oneens 

24% 22% 17% 17% 9% 2% 9% 100% 

een lezing/presentatie over ontwikkelingen in het bibliotheekvak mag zo lang duren: 

60 45 30 20 15 10 5 

3% 22% 30% 28% 10% 2% 5% 100% 

ik wil kunnen praten met mijn oud-collega's zonder dat daar muziek doorheen speelt 

helemaal  neutraal  helemaal oneens 

31% 24% 14% 19% 2% 2% 9% 100% 

een ledenvergadering duurt hooguit een half uur, dagprogramma aanvullen met andere 

activiteiten 

helemaal  neutraal  helemaal oneens 

33% 21% 17% 22% 2% 3% 0% 98% 

ik wil liefst zonder gids met oud-collega's door een bibliotheek/museum/attractie kunnen 

dwalen 

helemaal  neutraal  helemaal oneens 



12% 16% 5% 26% 14% 16% 10% 98% 

ik zou wel een derde SLBO-bijeenkomst per jaar willen, 

helemaal  neutraal  helemaal oneens 

12% 2% 3% 31% 12% 7% 31% 98% 

een ongedwongen ontmoeting met andere leden zonder programma vind ik heel goed 

helemaal  neutraal  helemaal oneens 

22% 14% 16% 22% 9% 5% 12% 100% 

de contributie mag wat mij betreft wel iets hoger/lager nl. naar 

nee/10 15 20 25 30 40 50 

14% 28% 34% 18% 5% 0% 2% 100% 

Waar heeft u gewerkt? (meer dan 1 antwoord mogelijk) 

NBD NBD|Biblion NBLC VOB WOB POB SIOB anders 

14%          38%         66%      19% 5%          5%          5%           --       

  

 Het bestuur trekt conclusies als volgt: 

· Uitstapjes moeten vooral ook ruimte geven voor gesprekken met oud-collega’s. 

(90%) 

· Bezoek aan interessante locaties met oud collega’s vinden de leden fijn (67%). 

· Bibliotheken zijn niet voor alle leden interessant (genoeg) (slechts 46% bezoekt 

graag een bibliotheek (-organisatie)  

· Als er een lezing in het programma zit mag deze niet te lang duren (58% zegt 

tussen 20 en 30minuten) 

· Muziek tijdens het programma wordt niet op prijs gesteld ( 55%)  

· De ALV mag niet te lang duren; ruim de helft van de leden (54%) vindt rond 30 

minuten voldoende. 

· Museumbezoek mag best zonder gids, maar mét scoort beter (66%). 

· Er is onder de leden nauwelijks behoefte aan een derde bijeenkomst per jaar (81% 

is negatief) 



· Een ongedwongen ontmoeting zonder programma zouden veel leden op prijsstellen 

(36%) 

· Omtrent de contributie zijn verschillende suggesties binnengekomen. Enerzijds wil 

men de contributie laag houden om de leden met een kleiner pensioen niet af te 

schrikken, anderzijds komen juist van deze kant weinig bezwaren tegen enige 

verhoging. (2% is één lid)  

 

Mening over contributiebedrag/verhoging: 

Neen  

€ 10,-  

 

14%  

€ 15,-  28%  

€ 20,-  34%  

€ 25,-  18%  

€ 30,-  5%  

€ 40,-  0  

€ 50,-  2%  

 


