
Uitslag Website
enquête

LEDEN PEILING
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Vraag 1. Heeft u het gevoel dat onze website 
makkelijk te navigeren was?

Ja: 27

Nee: 2
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Vraag 2. Is de inhoud van onze website 
duidelijk en begrijpelijk?

Ja: 23

Nee: 6
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Vraag 3. Heeft u gevonden wat u zocht?

Ja: 22

Nee: 7
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Vraag 4. Vond je de manier waarop onze website 
is ontworpen leuk, grafisch gezien?

Ja: 29
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Vraag 5. Bent u tevreden met de 
lettergrootte op onze website?

Ja: 21

Nee: 2

Redelijk: 6
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Vraag 6. Bent u tevreden met de stijl op onze 
website?

Ja: 22

Redelijk: 7
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Vraag 7. Toont onze website vertrouwen en 
betrouwbaarheid in onze organisatie?

Ja: 28

Nee: 1
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Vraag 8. Is er iets dat u zou veranderen, toevoegen 
of verwijderen om de website gebruiks-
vriendelijker te maken?

Foto’s actueel houden

Optredens die geweest zijn van website verwijderen

Inlogscherm ( gesloten gedeelte voor leden ) verplaatsen 

naar rechts boven

Aanmeld scherm pag.2 plaats en datum vastzetten met 

scrollen

Mogelijkheid om bewegend beeld en geluid aan te klikken 

voor bezoekers

Naam onthouden bij invullen aanwezigheid; bij voorkeur 

online-overzicht

Opnieuw bekijken wat wel/niet publiekelijk mag (op 

internet zijn alle namen van leden te vinden)
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Vraag 8. Is er iets dat u zou veranderen, toevoegen 
of verwijderen om de website gebruiks-
vriendelijker te maken?

Info is ietwat onduidelijk betreffende bestuur en commissies. Organisatorische zaken worden niet 

uitdrukkelijk beschreven en behandeld (“ Een voorbeeld: uit welke disciplines bestaat de koorcommissie, 

wie heeft welke rol en taak daarbinnen, hoe is de communicatie met de gewone leden geregeld, kan 

men bij de commissie een vraag of verzoek indienen en wat gebeurt daar dan mee? Dat hoeft natuurlijk 

niet uitgebreid beschreven te zijn maar een korte, duidelijke impressie van de organisatie kan nieuwe, 

geïnteresseerde mensen enthousiast maken.”)

Mogelijkheid maken om alle optredens in één keer in te 

vullen

Minder reclame

Op telefoon is het moeilijk een totaal beeld te zien en de 

letters zijn te klein
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Complimenten.

➢Frisse website

➢Vlot ingedeeld

➢Uitvoering is uitstekend 

➢Website is enorm verbeterd

➢Geweldig mooie website (compliment aan beheerder)

➢Ziet er goed uit nu het actief wordt beheerd

➢Ga zo door; toppie
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