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Instructies voor de ouders: Geef je mening over onderstaande stellingen door een van de vakjes te
kiezen.
-- = Helemaal niet akkoord
- = Niet akkoord
+/- = Geen mening
+ = Akkoord
++ = Helemaal akkoord

Activiteiten
--

-

+/-

+

++

Ik heb de indruk dat de activiteiten goed voorbereid zijn.
Ik heb de indruk dat er veel variatie zit in de activiteiten.
Ik vind dat de activiteiten te vroeg op het jaar beginnen (eind september).
Ik vind dat de activiteiten te laat op het jaar beginnen (eind september).
Ik vind dat de activiteiten te vroeg op het jaar eindigen (halverwege mei).
Ik vind het vervelend dat er geen activiteiten zijn tijdens de examenperiode
(half december tot begin februari).
Ik vind dat er te weinig activiteiten zijn op een werkjaar
Ik vind het geen probleem om mijn kind op speciale activiteiten te
vervoeren met de wagen.
Ik vind het geen probleem dat de speciale activiteiten zoals Kick Off en Go
With the Flow, geld kosten
Ik vind dat alle activiteiten op zondag van 14u tot 17u moeten doorgaan.
Ik vind het vervelend wanneer de activiteit op zaterdag of op een ander
tijdstip doorgaat.
Ik heb de indruk dat mijn kind(eren) graag naar de KLJ komt (komen).
Ik vind het niet erg dat mijn kind(eren) vuil terug komen na de KLJ.
Ik heb de indruk dat mijn kind soms gepest wordt op de KLJ.
Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over de activiteiten? Schrijf deze dan hier op!
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Leiding
--

-

+/-

+

++

Ik heb voldoende contact met de leiding.
Ik weet bij wie ik terecht kan wanneer ik een probleem heb.
Ik heb het gevoel dat ik terecht kan bij de leiding bij problemen.
Ik weet wie de leiding van mijn kinderen is.
Ik heb vertrouwen in de leidingsploeg.
Ik weet wie hoofdleiding is.
Ik weet dat de leiding allemaal vrijwilligers zijn.
Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over de leiding? Schrijf deze dan hier op!

Grote activiteiten
Geeft een score van 1 tot 5 op de onderstaande activiteiten en geef eventueel een complimentje of
suggesties ter verbetering:
Startdag (eind september)
Complimentje/suggesties?

1–2–3–4–5

Kick Off (oktober)
Complimentje/suggesties?

1–2–3–4–5

Wafelenbak (november)

1–2–3–4–5

Complimentje/suggesties?
Spaghettislag (eind maart)
Complimentje/suggesties?

1–2–3–4–5

Go with the flow (april)
Complimentje/suggesties?

1–2–3–4–5

Kamp tijdens de zomermaanden (juli)
Complimentje/suggesties?

1–2–3–4–5
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Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over de leiding? Schrijf deze dan hier op!

Communicatie
--

-

+/-

+

++

+/-

+

++

Ik ben tevreden over de communicatie van de KLJ
De communicatie over wijzigingen van data of speciale gebeurtenissen
komt steeds op tijd.
Ik vind de infoboekjes bij de startdag en de kampboekjes papierverspilling.
Ik vind dat de infoboekjes ook via mail en facebook moeten
gecommuniceerd worden
Ik neem wekelijks een kijkje op de website.
Ik ben fan van de Facebookpagina
Ik bekijk de meldingen op de Facebookpagina wekelijks
Ik lees de mails die ik ontvang van KLJ.
Ik krijg snel genoeg antwoord wanneer ik een vraag stel via mail of
facebook.
Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over communicatie? Schrijf deze dan hier op!

Op welke manier ontvang jij het liefst berichten van KLJ?
O Facebook
o Mail
o Papier/boekje in de bus
o Website
o Andere:…………………………………………

Financiën
--

-

Ik ben tevreden over de communicatie over betaling
Ik vind het gemakkelijk om alle betalingen naar de KLJ via overschrijving te
doen
Ik vind de prijs van het lidgeld te hoog
Ik vind het moeilijk alle kosten van de KLJ te betalen
Ik weet waar het lidgeld aan besteed wordt
Ik ben goed geïnformeerd over de terugbetalingsmogelijkheden
Ik vind KLJ in het algemeen te duur
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Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over communicatie? Schrijf deze dan hier op!

Lokaal/terrein
--

-

+/-

+

++

Ik ben tevreden over de locatie van KLJ.
Ik vind dat het terrein er mooi bij ligt.
Ik ben op de hoogte dat KLJ momenteel geen eigen lokaal heeft
Ik vind het vervelend dat KLJ momenteel geen eigen lokaal heeft
Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over het lokaal/terrein? Schrijf deze dan hier op!

Kan je ons helpen bij het vinden van een lokaal of heb zicht hebt op een mogelijke optie? Schrijf je
contactgegevens in dit vakje.

Kamp
--

-

+/-

+

++

Ik vind het goed dat KLJ een zomerkamp organiseert
Mijn kind wil graag mee op kamp in de zomer
Ik heb vertrouwen in de KLJ en durf mijn kind mee op kamp te laten gaan
Ik vind de communicatie over de kampdatum duidelijk
Ik vind dat de kampdatum op tijd wordt doorgegeven
Ik vind de communicatie over de info (buiten de datum) over het kamp
duidelijk
Ik vind dat de informatie over het kamp (buiten de datum) op tijd wordt
gecommuniceerd
Ik vind het kamp niet te duur
Ik vind het kamp niet te ver (vorig jaar Linkebeek, dit jaar Zeebrugge)
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Heb je nog tips, opmerkingen of klachten over het kamp? Schrijf deze dan hier op!

KLJ als jeugbeweging
Waarom heb je voor KLJ Tildonk gekozen? (Je mag meerdere opties aanduiden.)
o Ligging
o Reputatie
o Keuze van mijn kind
o Andere:……………………………………….

Dit kon ik nergens anders kwijt…

Indien u nog verdere vragen heeft kan uw altijd terecht op:
- Onze website: www.kljtildonk.webnode.be
- Onze Facebookpagina: KLJ Tildonk
- Onze email: klj.tildonk@gmail.com
Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête!
KLJ Tildonk
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