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VOORLOPIGE RESULTATEN VAN DE ENQUETE 
Dana Constandse 

Enige maanden geleden hebben alle leden een enqueteformulier in de bus gekr~gen, bedoeld om het 
bestuur meer inzicht te geven in de wensen van de leden. 

Er werden 27 formulieren retour ontvangen en dat is op ongeveer 150 leden niet echt voldoende om 
een betrouwbaar beeld te kunnen geven. We zijn dan ook van plan nog een aantal mensen op te 
bellen om voor een aanvulling te zorgen. 

Wie zullen we bellen? 
In de eerste plaats de acht inzenders die over een of twee aspecten niet zo tevreden waren. We willen 
van hen weten hoe we die zaken beter kunnen aanpakken. 
Verder nemen we een steekproef uit het ledenaantal dat de enquete niet heeft teruggestuurd. Wie dus 
de vragen niet schriftelijk heeft beantwoord, kan de komenende tijd een telefoontje verwachten. 

Hieronder alvast een voorlopig overzicht, opgesteld door Dirk Jan Tang op grond van de 27 inzenders. 

DE GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE INZENDERS IS 47,7 JAAR. 
Dit relatief hoge getal wordt veroorzaakt door het gegeven dat nogal wat oudere leden keurig het 
formulier hebben ingevuld en teruggezonden. Uitschieters werden gevormd door het oudste lid 83 en 
het. jongste van 28 jaar. 

DE GEMIDDELDE DUUR VAN DE BELANGSTELLING VOOR VOGELS BEDROEG 30 JAAR. 
Ook hier hebben de oudere leden de doorslag gegeven. De langste periode bedroeg maar liefst 75 jaar 
en de kortste ;3 jaar. 

DE GEMIDDELDE DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP BEDROEG 11 JAAR. 
De variabelen bedroegen hier 33 en 1 jaar. 

DE LEDEN ZIJN GEMIDDELD LID/ABONNEE VAN 3,7 ANDERE NATUUR/VOGELCLUBS. 
Ook hier hebben we weer te doen met uitschieters, te weten leden die 10 lidmaatschappen hebben en 
leden die geen ander lidmaatschap of iets dergelijks hebben. 

DE WAARDERING die kon worden gemeten voor de VWG als geheel is niet representatief, omdat 
11ogal wat mensen daar geen mening over wilden of konden geven. Een uitzondering vormde de 
Gierzwaluw die gemiddeld een waardering kreeg van 7 punten. 

DE LEZINGEN werden gehonoreerd met 6,8, DE EXCURSIES met een 7 en de VWG als geheel kon 
toch nog een 6 verdienen. 

Op de retour gekomen formulieren verklaarden 15 inzenders dat zij op geen enkele wijze in staat 
waren om bestuurs- of inventarisatiewerk te verrichten. 
Op 12 formulieren verklaarden inzenders dat zij bereid waren om iets te doen. Met name het 
iuventarisatiewerk scoorde hier hoog. Een mogelijke bestuurstaak werd door twee inzenders vermeld. 

Aan de achterzijde van de formulieren werd ruim gebruik gemaakt van de "open vragen". Het is heel 
leuk om te lezen wat mensen bezig houdt en waarom ze lid zijn van de VWG. Een uitgebreide analyse 
is op grond van de diversiteit niet goed te maken, maar er kan wel worden gekonstateerd dat de 
meeste mensen lid zijn vanwege de Gierzwaluw en de daarin vermelde gegevens. 


