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Evaluatie halfjaarlijkse ledenenquête 
Deze evaluatie is opgesteld naar aanleiding van de antwoorden gekomen uit de halfjaarlijkse 
ledenenquête van het bestuursjaar 2019-2020 van de Utrechtse Life Sciences Vereniging Amino. De 
enquête is in totaal door 33 leden ingevuld, wat ongeveer 1/7 van alle leden is, verspreid over alle 
bachelor jaarlagen. Het bestuur zelf heeft zich weerhouden van het invullen van de enquête, om de 
feedback puur vanuit de leden te houden.  

Dit document is opgebouwd uit alle vragen die in de enquête zijn gesteld, allereerst wordt de uitkomst 
van de stemming per vraag besproken, visueel ondersteund door een grafiek, daarna wordt er 
besproken hoe het bestuur dit mee zal nemen in haar beleid voor het aankomende halfjaar. Onderaan 
dit document zijn de belangrijkste punten als conclusie te vinden, die ook op de halfjaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2020 gepresenteerd zullen worden. 

Algemeen 
Hoeveelste jaars ben jij? 
Zoals in het diagram te zien is, is deze enquête ingevuld door in 
totaal 33 personen, hiervan waren 16 mensen tweedejaars 
(ongeveer de helft van de antwoorden). De overige helft is door 
ongeveer evenveel eerstejaars (6 mensen in totaal), derdejaars 
(ook 6 mensen) en ouderejaars (5 mensen) ingevuld. 

Deze resultaten zijn te verwachten, aangezien binnen 
verenigingen tweedejaars vaak het meest actieve jaar vormen. 
Om deze reden wordt deze enquête als een redelijk goede weerspiegeling van de complete leden 
populatie van U.L.S.V. Amino genomen. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de 
enquête niet is ingevuld door masterstudenten. 

Activiteiten 
Hoeveel activiteiten heb jij ongeveer bezocht sinds het begin van dit collegejaar? 
Van de totale respondenten is ongeveer de helft naar geen  
(1 persoon) tot tussen 0 en 5 (14 personen) activiteiten sinds het 
begin van dit collegejaar. Verder zijn één derde (11) van de 
respondenten naar 5 tot 10 activiteiten geweest dit verenigingsjaar 
en in totaal 7 personen naar meer dan 10 activiteiten geweest. 

Dit geeft aan dat deze enquête door zowel actieve als minder 
actieve leden ingevuld (zie ook antwoorden op de vraag “Zit jij in een 
commissie/ werkgroep?”). 
 
Welke middag/avond heb jij vaak vrij en zou je het liefst naar een Amino activiteit willen? 
Bij de vraag “Welke middag/ avond heb jij vaak vrij en zou je het 
liefst naar een Amino activiteit willen”, was het mogelijk meerdere 
dagen aan te kruisen. De meest populaire dagen blijken 
donderdag (met 21 antwoorden) en woensdag (met 19 
antwoorden). Verder blijken maandag, dinsdag en woensdag 
ongeveer even populair onder de leden met 12 en 13 antwoorden. 
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Hieruit blijkt dat er geen specifieke dag is waarop weinig leden naar activiteiten kunnen of willen, 
waardoor er veel speling voor het inplannen van activiteiten is. Verder organiseert Amino veel 
activiteiten op de woensdag en feesten vinden vaker op de donderdag plaats. Deze dagen bevallen 
de leden dus goed en het bestuur zal weinig verandering aanbrengen in het plannen van activiteiten 
op specifieke dagen. 
 
Wat zou jij kunnen waarderen op een WoensdagMiddagBorrel? Kruis alle stellingen aan die voor 
jou waar zijn. 
Bij deze vraag was het mogelijk voor de 
respondenten om zelf een antwoord toe te 
voegen en ook om meerdere antwoorden 
aan te vinken. Om deze reden zijn de 
antwoorden “Dat hij niet altijd op woensdag 
is, want dan kan ik nooit” en “Relaxte sfeer 
waar je met studiegenootjes kunt bijkletsen” 
toegevoegd en beiden één keer ingevuld. 
Verder is het antwoord “relaxte sfeer en 
duidelijk vrije inloop” het meest populair (met 22 antwoorden), daarop volgend “Als er een speciale 
activiteit te doen is zou ik het zien als een activiteit en sneller gaan” (met 20 antwoorden) en “als ik op 
de borrel kan eten (en dat van tevoren weet) is dat fijn” (met 19 antwoorden). De antwoorden “Een 
thema en goede promo trekt me naar een borrel” (met 12 antwoorden) en “Twee borrels per maand zijn 
er voor mij te veel” (met 3 antwoorden). 

Er kan hieruit geconcludeerd worden dat voor veel mensen twee borrels per maand niet te veel is, en 
het IIIe bestuur bevalt deze hoeveelheid ook. Verder kan er gekeken worden naar het koppelen van 
speciale activiteiten aan de WoMiBo en altijd een mogelijkheid aanbieden om mee te eten. Door het 
koppelen van speciale activiteiten aan de WoMiBo in kwestie, zal er ook vaker specifieke promotie 
gemaakt worden, waardoor ook dat antwoord vervuld is. 
 
Zijn er nog andere dingen die jij leuk zou vinden om te zien tijdens een borrel op de 
woensdagmiddag of een algemene borrel? 
Op deze open vraag hebben in totaal 8 respondenten gereageerd, waarvan vier serieus, antwoorden 
gegeven door de leden zijn als volgt:  

- Als er snack zijn een gezonde optie in plaats van alleen chips en nootjes 
- Beetje chips, muziek en sfeerverlichting is voldoende 
- Meer rage cage 
- Worstenbroodjes 

In de toekomst kan er dus voor Woensdagmiddag Borrels meer gekeken worden naar niet alleen een 
avondeten optie, maar ook voor het aanbieden van verschillende snacks, met gezonde opties. Ook 
kan rage cage als speciale activiteit gekoppeld worden aan een specifieke WoMiBo, wat op de 
planning gezet zal worden. 
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Wat vind je van de hoeveelheid activiteiten in de volgende categorieën (en zou jij dus naar meer 
of minder van dit soort activiteiten willen gaan)? 

 
 

 
Zoals te zien aan te antwoorden van alle leden die de halfjaarlijkse enquête in hebben gevuld, zijn de 
leden over het algemeen tevreden over de hoeveelheid activiteiten in totaal (met 7 stemmen voor net 
te weinig en 11 stemmen voor net iets te veel). Activiteiten waarbij de mening is dat er minder van zijn, 
zijn educatieve activiteiten (13 stemmen voor te weinig en 6 stemmen voor net iets te weinig) en 
BBQ’s/ avondeten activiteiten (10 stemmen voor te weinig en 10 stemmen voor net iets te weinig). 
Voor reizen geven veel leden aan hier het goede aantal van te hebben (13 stemmen voor net iets te 
weinig en 5 stemmen voor net iets te veel). Ook maatschappelijk betrokken activiteiten worden 
volgens de leden te weinig georganiseerd (8 stemmen voor erg te weinig activiteiten en 10 stemmen 
voor net iets te weinig). 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er meer educatieve en maatschappelijk betrokken activiteiten 
georganiseerd kunnen worden het komende halfjaar. Met de nieuw opgezette Werkgroep Groen en de 
oude onderwijscommissie de SynapCie, beloofd dit goed opgevangen te worden. 
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Heb jij een specifieke activiteit die je dit jaar nog erg graag zou willen zien of wil je een 
hierboven gemaakte keuze nog verder verduidelijken? 
Op deze vraag hebben in totaal 17 leden een antwoord gegeven, hieronder is een overzicht weergeven 
van een selectie van deze antwoorden: 

- Cantus 
- Zaalsport toernooi 
- Master voorlichting 
- Meer (niet combi-) feesten 
- Een activiteit naar een andere universiteit 
- Pretpark (2x) 
- Zwembadfeest 
- Liftwedstrijd 
- Beerdropping 
- Gala 
- Een kip-gerelateerde borrel 
- Onderwijs activiteiten in het algemeen 
- Lasergame toernooi 

Het bestuur zal deze activiteiten noteren en meenemen in het plannen van activiteiten voor het 
tweede halfjaar. Ook zullen bestuursverantwoordelijken van de gerelateerde commissie op de hoogte 
worden gesteld van specifieke aanvragen relevant voor de commissie, om te kijken of zij de 
aanvragen ook kunnen meenemen in hun planning. 
 
Wat vind jij belangrijk voor etens opties tijdens een activiteit? Selecteer alle opties die van 
toepassing zijn. 
Bij deze vraag waren vier opties mogelijk. De 
“Betaalbaar, en dan maar wat minder gezond”, 
“Gezonder eten, ook als het dan wat duurder wordt” 
en “Een vegetarische optie” waren alle drie even 
populair met 14 stemmen elk. Verder is veruit het 
meest populaire antwoord “Afwisseling in opties 
bij verschillende activiteiten is fijn” met 27 
stemmen, meer dan 80% van de respondenten 
heeft deze optie ingevuld. 

Aangezien het even populair is om een gezonde maar dure optie te eten en een ongezonde maar 
goedkope optie, zal hier niet een duidelijke voorkeur voor aangehouden worden binnen het bestuur. 
Door het duidelijk populaire antwoord voor veel afwisseling van verschillende maaltijden bij 
verschillende activiteiten zal hier zeker gehoor aan worden gegeven. Door dit toe te passen, zoals al 
veel het afgelopen halfjaar werd gedaan, zullen er zowel gezonde als ongezonde opties langskomen 
met ook verschillende prijzen. Het bestuur hanteert ook altijd dat de optie aanwezig is om vegetarisch 
mee te eten of te bestellen, dus ook aan dit antwoord wordt voldaan. 
 
Waar zou jij graag (vanuit Amino) hulp willen krijgen voor verdere educatieve ontwikkeling? 
Uit deze vraag blijkt dat een groot 
deel van de leden bij het invullen 
van deze enquête behoefte hebben 
aan ondersteuning bij 
vakkenkeuze, stagekeuze en 
masterkeuze, dit antwoord had in 
totaal 30 stemmen. Verder waren 
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de opties educatie ontwikkeling los van mijn huidige studie (met 19 stemmen) en hulp bij carrière 
gerichte ontwikkeling (met 18 stemmen) ook erg populair. Ondersteuning bij het schrijven van een 
verslag en ondersteuning voor specifieke vakken waren met respectievelijk 10 en 5 antwoorden 
minder populair. 

Amino biedt op het vlak van stagekeuze en masterkeuze al twee verschillende informatieavonden. 
Daarnaast wordt er in samenwerking door Proton en UBV en vakkenkeuze markt georganiseerd en 
samen met Amino een alternatieve studiegids uitgebracht. Deze activiteiten kunnen meer onder de 
aandacht gebracht worden van de leden, omdat hier dus een duidelijke vraag naar is. Ook de 
verschillende andere bronnen van informatie over deze keuzes kunnen meer worden gepromoot, zoals 
bijvoorbeeld de Alternatieve Studiegids online plaatsen en het bestaan van de informatiepagina’s over 
het regelen van een bachelorthesis aan te kondigen. Verder zal de uitkomst van deze vraag 
doorgespeeld worden naar de onderwijscommissie van Amino, de SynapCie, en de commissaris 
onderwijs om mee te nemen in het organiseren van activiteiten het komende halfjaar en de jaren die 
daarop volgen. 

Communicatie 
Door welke informatiekanalen blijf jij het beste op de hoogte van alle activiteiten en informatie? 
Kruis alle opties aan die van toepassing zijn. 
De broadcast is veruit het meest populair kanaal 
om op de hoogte te blijven van alle activiteiten en 
informatie vanuit Amino, alle respondenten 
hebben dit antwoord aangekruist. Daarna zijn de 
populairste kanalen op aflopende volgorde; de 
aminokamer en posters (met 20 antwoorden), via 
via (met 16 antwoorden), de nieuwsbrief (met 12 
antwoorden), Instagram (met 8 antwoorden), 
facebook (met 5 antwoorden), en als laatste google calendar (met 1 antwoord). De website is 
vergeten toegevoegd te worden als informatiekanaal, en daarom is deze ook niet aangekruist. 

Dat alle respondenten hebben aangegeven gebruik te maken van de broadcast is zeer positief, hier 
plaatst het bestuur ook de meeste promotie voor activiteiten. Wel is de link naar deze enquête vooral 
ook verspreid via dit informatiekanaal, wat voor een bias zou kunnen zorgen. Verder is het minst 
populaire kanaal Google Calendar, een erg handige kalender die door commissaris intern wordt 
bijgehouden waardoor aankomende activiteiten altijd goed zichtbaar zijn voor gebruikers. De theorie 
is dat veel mensen niet weten dat deze kalender bestaat of hoe ze deze in moeten stellen, het IIIe 
bestuur zal hier aanvullende promotie voor maken en uitleggen aan de leden hoe dit geïnstalleerd 
moet worden. 
 
Kun je toelichten waarom bepaalde informatiekanalen voor jouw werken en andere niet? 
Bij de toelichting van waarom bepaalde informatiekanalen wel en niet werken, kwamen veel 
uiteenlopende antwoorden en antwoorden die elkaar tegenspreken naar boven. Een aantal 
voorbeelden worden hieronder weergeven: 

- Het niet hebben van Instagram of Facebook (social media) 
- De broadcast is toegankelijk en altijd bij de hand/ je hoeft nergens in te loggen 
- Meldingen staan aan van Whatsapp en niet van social media 
- De broadcast is overzichtelijk 
- Instagram zou ook goed kunnen werken, als daar meer creatieve berichten worden gegooid 
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Als grote tip hieruit kan het bestuur meer promotie op Instagram maken, in de vorm van bijvoorbeeld 
een wekelijks overzicht plaatsen in Instagram Stories en vaker specifieke activiteiten apart in de Stroy 
aan te kondigen. 
 
Wat zijn jouw meningen over de broadcast en hoe gebruik je dit kanaal? Kruis alle opties aan die 
van toepassing zijn. 
Uit deze vraag blijkt dat veel leden 
die deze enquête hebben ingevuld 
tevreden zijn over het weekoverzicht 
en dit een fijne toevoeging vinden 
(26 antwoorden), verder geven veel 
leden aan dat de berichtjes hun 
aanspreekt (13 antwoorden), de 
berichtjes eigenlijk te lang zijn (11 
antwoorden) en alleen 
geïnteresseerd zijn in de titel en 
“wie, wat, waar” (11 antwoorden). Verder hebben drie (3) mensen apart het antwoord toegevoegd dat 
er minder berichten moeten worden verwijderd. 

Het bestuur is tevreden over het gebruik van de broadcast, wanneer er gekeken wordt naar deze 
antwoorden. Er zal gebruik gemaakt blijven worden van het weekoverzicht, aangezien veel leden hier 
tevreden over zijn. Verder zal er geëvalueerd worden of de lengte van de berichtjes iets kan worden 
ingekort of dat het beter is om de huidige lengte aan te blijven houden (zie ook de volgende vraag). 
 
Heb jij een aanvullende tip voor de broadcast? 
Als aanvullende tips over de broadcast zijn in totaal 8 antwoorden op gegeven, de serieuze 
antwoorden zijn hieronder weergeven: 

- Werkt goed. Wat kortere verhaaltjes zou ook prima zijn.  
- Niet te snel achter elkaar sturen. 
- Misschien toch iets minder plaatsen. 
- Niet te lange berichten, meer korte overzichten. 
- Even goed lezen in plaats van drie keer verwijderen. 

Samen genomen met de antwoorden van de vraag hiervoor kan worden geconcludeerd dat veel leden 
aangeven dat er minder berichten in totaal geplaatst mogen worden, meer weekoverzichten en minder 
lange berichten, zodat spam in de broadcast voorkomen kan worden. Het bestuur zal hier verder naar 
kijken, en natuurlijk wordt het verwijderen van berichten altijd getracht te voorkomen. 

Bestuur en verenigingskamer 
Wat is jouw mening over de volgende betalingsmethodes? 
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Zoals in het overzicht te zien is blijkt uit de antwoorden van de leden dat bijna elke 
betalingsmogelijkheid een ongeveer evenveel aantal antwoorden voor “Dit lijkt me handig/ ik gebruik 
dit vaak” heeft (rond de 15 antwoorden). Ook heeft geen enkele betalingsoptie meer antwoorden dat 
deze optie onhandig zou zijn dan handig (vaak rond de 5 “onhandig” en “ik gebruik dit nooit” versus 
rond de 15 “handig” en 5 “ik zou niet zonder kunnen”). De optie om te pinnen via de iZettle heeft als 
enige optie een groot aantal antwoorden (15 stemmen in totaal) voor dat mensen niet zonder deze 
betalingsmethode kunnen. 

Het betalen via de iZettle is veruit de meeste populaire betalingsmethode, en dit zal dan ook zeker 
mogelijk blijven binnen de vereniging. Verder zijn de drie andere methodes; betalen met 
consumptiebonnen, contant geld en QR codes ongeveer even populair. Omdat betalingen via de 
iZettle altijd voor bedragen van minstens 1,00 euro moeten worden gedaan, wilt het bestuur zeker 
alternatieven aan blijven bieden. Er zal gekeken worden naar de mogelijkheid van het betalen met QR 
codes, en of deze eventueel contant geld zou kunnen vervangen. 
 
Hoe tevreden ben jij over het aanbod van de volgende consumpties op de kamer? 

 
Zoals te zien is in de grafiek, is er bij elke consumptie mogelijkheid de optie Niet Van Toepassing 
aangegeven, vooral bij frisdranken en drinken en gezonde opties. Verder is men zeer tevreden over de 
hoeveelheid frisdrank en dranken, chocolade, theesmaken en brood, crackers en koekjes (veel 
stemmen op nummer 5). De leden geven aan dat er minder gezonde opties zijn (met veel stemmen 
voor nummer 4 en nummer 3, maar ook nummer 6). 

Er kan dus gekeken worden naar meer aanbod aan brood, crackers en koekjes en gezonde opties. Het 
bestuur zal dit voor de toekomst meenemen in het inkopen van de inventaris. 
 
Kun je je keuzes toelichten uit de vorige vraag en is er nog iets wat jij heel erg mist aan 
consumpties of andere dingen op de kamer? 
Op deze vraag hebben in totaal 15 leden antwoord gegeven, de relevante antwoorden staan hieronder 
weergeven: 

- Klok als bier optie. 
- Ik zou nog wel wat gezondere opties willen. Iets als fruit, crackers, rijstwafels.  
- Dutch Blend-thee van Pickwick 
- Ik heb geen idee wat het aanbod is qua brood/ crackers/ koekjes, als dat er is is wat 

informatie erover wel handig. 
- Bapao 
- Iets als ontbijtkoek. 
- Rooibos thee 
- Ik zou graag iets meer gezonde snacks zien 
- Worstenbroodjes 
- Ik mis echt fruit 
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Uit de antwoorden blijkt dat veel mensen gezonde opties missen, zoals fruit en ontbijtopties of brood 
en crackers. Het bestuur zal kijken naar de mogelijkheden om deze consumpties in te kopen en de 
houdbaarheid van deze opties. Ook zal er gekeken worden het meer afwisselen van de thee smaken. 
 
Zit jij in een commissie of werkgroep? 
In totaal zitten 23 van de leden die deze enquête in hebben gevuld in een 
commissie, en 10 leden niet. Hieruit blijkt opnieuw dat zowel actieve als minder 
actieve leden de enquête in hebben gevuld. 

Commissies en werkgroepen 
In welke commissie of werkgroep zit jij? 
Leden uit elke commissie hebben deze vragenlijst ingevuld, alleen heeft er niemand aangegeven in de 
PrimeCie te zitten, wat waarschijnlijk komt doordat deze optie pas later toegevoegd is omdat deze in 
eerste instantie vergeten was. 
 
Biedt het bestuur jou en jouw commissie voldoende steun in de volgende categorieën? 

 
Zoals te zien is in het overzicht is er een algemene tevredenheid over de steun vanuit het bestuur in 
alle categorieën. Extra tevreden zijn commissie- en werkgroepleden over steun bij het regelen van een 
datum voor een activiteit en het contact met het hele bestuur. Minder tevreden zijn commissieleden 
over het inwerken van hun functie (10 antwoorden “te weinig steun” en “geen steun” samen) en het 
leren van algemene commissie vaardigheden (9 antwoorden “te weinig steun” en “geen steun” 
samen). Wanneer wordt gekeken naar uit welke commissie de leden het meest negatief of positief 
over de steun in deze categorieën zijn, zit hier geen onderscheid in. 

Het bestuur zal in het komende halfjaar trachten nog extra ondersteuning te bieden op het vlak van 
het inwerken van commissie functies en kijken naar mogelijkheden voor ondersteuning bij het leren 
van commissie gerelateerde vaardigheden. 
 
Zou jij je bovenstaande (belangrijke) meningen willen toelichten? 
Op deze open vraag hebben in totaal 12 leden antwoord gegeven, de relevante antwoorden staan 
hieronder weergeven: 

- Dit jaar ben ik voor het eerst voorzitter. Ik had het op zich wel fijn gevonden om iets van een 
inwerk middag te krijgen. 

- Er wordt niet per se veel hulp aangeboden maar ik heb ik het ook niet per se nodig. 
- Ja als eerstejaars secretaris heb ik niet echt een idee wat mijn taken zijn en ik heb nog twee 

vrienden die ook van eerstejaars commissies die ook graag uitleg willen krijgen over hoe we 
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het beste onze functie als secretaris kunnen vervullen, maar we kunnen maar geen datum 
vinden om dit te doen. 

- Inwerken is bij sommigen heel goed gegaan, bij anderen wat minder. 
- We krijgen veel steun/hulp van het bestuur, echt super jongens! 
- Functie penningmeester was niet gelijk duidelijk toegelicht, maar als er vragen zijn worden die 

snel beantwoord. 
- Er is meestal beperkte keuze in data voor activiteiten. 
- De commissies draaien prima, maar ik heb niet per se het idee dat dat komt door het bestuur, 

maar gewoon door de commissieleden. 
- Wat betreft de planning van een poster design of het regelen van een locatie wordt je best in 

het diepe gegooid. 

Veel leden geven dus, net zoals uit de vorige vraag al bleek, individueel aan dat zij een inwerk 
momentje voor hun functie in een commissie hebben gemist. Het bestuur zal dit zo snel mogelijk 
oppakken en dit organiseren voor zij die er nog behoefte aan hebben. 
 
Op welke manier zou jij graag ingewerkt worden voor jouw functie of taak binnen een 
commissie/ werkgroep? Kruis alle opties aan die van toepassing zijn. 
Bij deze vraag over hoe 
commissieleden graag ingewerkt 
zouden willen worden voor hun 
functie of het doen van een taak 
binnen de commissie was het 
ook weer mogelijk om meerdere 
antwoorden aan te kruisen. De 
meest populaire aangekruiste 
optie was “Ik weet dat ik met 
vragen altijd naar het bestuur kan 
stappen”, met 16 antwoorden. 
Hiernaast waren ook de volgende opties in aflopende volgorde ook populair; “Ik zou graag een 
face-to-face inwerk moment hebben” met 9 antwoorden, “Ik heb aan een (uitgebreid) inwerk document 
genoeg” met 7 antwoorden en “Ik heb meegekeken met de persoon die mijn functie vorig jaar had” met 
5 antwoorden. Verder zijn er twee aanvullende antwoorden ingevuld. 

Dat veel commissie en werkgroepleden hebben aangegeven dat zij weten altijd met vragen naar het 
bestuur te kunnen is een goed teken. Verder bleek ook al uit de antwoorden van de voorgaande vraag 
dat er behoefte was naar meer inwerken van commissie functies en taken binnen een commissie. De 
meeste populaire manier onder de leden lijkt hiervoor face-to-face te zijn. Het bestuur zal hier werk 
van maken en ook de uitleg documenten beter kenbaar maken onder commissieleden. 

Afsluiting 
Ben jij er van op de hoogte dat je gebruik kan maken van Sponsorkliks zodat je een extraatje 
binnen haalt voor de Sponsorkliks activiteit van Amino? 
De meeste leden die deze enquête hebben ingevuld 
geven aan dat ze weten dat Sponsorkliks bestaat, maar 
dit vaak vergeten te gebruiken (26 antwoorden). Vier 
mensen geven aan dat ze altijd Sponsorkliks altijd 
gebruiken, en drie mensen geven aan dat ze niet weten 
hoe Sponsorkliks werkt. 
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Het is dus duidelijk dat alle leden bij het invullen van deze enquête bekend zijn met Sponsorkliks. Het 
overgrote deel van de mensen geeft echter aan dat ze het vaak vergeten. In combinatie met de 
huidige inkomsten zal het bestuur kijken naar verschillende manieren om leden hier vaker aan te 
herinneren om niet vergeten gebruik te maken van Sponsorkliks. 
 
Heb jij nog een laatste iets wat je graag kwijt wilt aan het bestuur/ wat je denkt dat de 
vereniging een stuk beter zou maken? 
Op deze open vraag hebben in totaal 11 leden antwoord gegeven, de relevante antwoorden staan 
hieronder weergeven: 

- Dat jullie het heel goed doen en altijd een luisterend oor bieden voor wat de leden ergens van 
vinden. Ga zo door! 

- Vaandel en minder strenge regels op activiteiten. 
- Consumptiemuntjes zodat je niet hoeft te werken met wisselgeld voor biertjes etc. 
- Automatisch pinsysteem voor consumpties. 
- Ik vul deze enquête niet al te serieus in, maar heb wel het idee dat jullie het heel goed doen en 

dat jullie in een hele korte tijd een hele mooie vereniging hebben opgezet. Daar mogen jullie 
best trots op zijn. Anders was ik ook geen lid xoxo 

- Jullie doen het super! Misschien een keer een overzicht wat er allemaal te krijgen/koop is op 
de kamer geven zodat mensen hiervanaf weten. 

- Jullie zijn toppertjes/ lekker bezig (3x) 
- Ik zie dat jullie heel hard je best doen en ik ben trots op wat jullie neerzetten, lekker bezig! 

Alle opmerkingen zullen voor het tweede halfjaar mee worden genomen in het beleid van het bestuur. 
Vooral de opmerkingen over het plaatsen van een overzicht van wat er allemaal te koop is zal snel 
werk van gemaakt worden. 

Belangrijke conclusies 
Algemeen 
Er zijn veel handige tips aan het bestuur gegeven, bijvoorbeeld een aantal activiteiten die mensen dit 
jaar nog graag zouden willen zien, extra consumpties om te overwegen voor op de kamer en 
algemene tips aan het einde van de enquête. 
 
Informatiekanalen 
Voor informatiekanalen zijn de broadcast, de posters op de kamer en via via de belangrijkste bronnen 
van informatie over aankomende activiteiten. Alle respondenten geven aan gebruik te maken van de 
broadcast, en hiervoor kleinere en minder berichtjes zien en meer algemene overzichten voor de 
komende weken. Ook op Facebook en Instagram zijn deze overzichten mogelijk om toe te passen. 
Verder gebruikt nog maar één iemand die de enquête heeft ingevuld de Google Calendar van Amino, 
dus hier zal aanvullende promotie en uitleg voor geplaatst worden. 
 
Consumpties 
Er zal binnenkort een algemeen overzicht gemaakt worden van consumptie die aangeboden worden 
op de Aminokamer. Verder zal er georiënteerd worden naar gezondere opties, door bijvoorbeeld een 
poll op facebook of instagram. 
 
Commissie ondersteuning 
Commissieleden geven aan veel steun vanuit het bestuur te ervaren en te weten dat het bestuur altijd 
met vragen benaderd kan worden. Wel missen zij nog een inwerkmoment voor de commissiefuncties 
en uitleg over commissie specifieke taken (zoals het maken van posters het regelen van locaties). Het 
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bestuur is van plan hier zo snel mogelijk werk te maken, door inwerkmoment met alle commissieleden 
met een functie te organiseren die hier behoefte aan hebben. Verder zal er het bestaan van de 
verschillende andere informatiebronnen zoals de inwerkbestanden aangekondigd worden. 


