Vragenformulier vrijwilligers Kulturhus Oene

Naam: ……………………………………………………………………………………………
Diverse verenigingen maken gebruik van het Kulturhus; Vriendschap, Gazelle, Hart&Spel,
Zuuker sport en Netbal SWO. Verder zijn dagelijks de openbare basisschool De Bongerd,
peuterspeelzaal Kabouter Spillebeen, buitenschoolse opvang KOM en de huisartsen in het
Kulturhus gevestigd. De School met de Bijbel gymt er, de minipups van de VV Oene hebben
er hun winterse training. Ook voor de prikpost, de fysiotherapie en het consultatiebureau gaan
we naar het Kulturhus. Maar er kan nog veel meer: cursussen, exposities, evenementen…
Kortom: ook u zult nu of in de toekomst op één of andere manier gebruik maken van het
Kulturhus.
Hoe zorgen we er samen voor dat het Kulturhus goed draait? Daar zijn vrijwilligers voor
nodig. We hopen dat u ook mee wilt doen. Een keer per week, of een keer per maand…
Elk steentje draagt bij aan gezelligheid en leven in het Kulturhus!
We willen graag weten welke vrijwilligers beschikbaar zijn. Zou u daarom deze enquête willen
invullen? Het kost minder dan 5 minuten. Dank u wel!

1. Zou u het leuk vinden om vrijwilligerswerk te verrichten voor het Kulturhus
Oene?
o

Nee, ga verder naar vraag 2.

o

Ja, ga verder naar vraag 3.

2. Wilt u ons vertellen wat de reden is dat u geen vrijwilligerswerk voor het
Kulturhus Oene wilt/kunt verrichten?
……………………………………………………..
3. Wat spreekt u aan als vrijwilligerswerk?
(meerdere antwoorden mogelijk)

o

Bar/keuken

o

Website

o

Bestuurlijk

o

Werving en behoud van vrijwilligers

o

Bar/keukencommissie

o

Evenementen/activiteiten

o

Onderhoud gebouwen en terreinen

o

Sponsoring

o

Anders namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………..

4. Bent u in het bezit van:
een geldig EHBO/BHV diploma
Zo ja, wilt u dit diploma inzetten t.b.v Kulturhus Oene

O JA
O NEE

een certificaat IVA (t.b.v. Horeca)
Zo ja, wilt u dit diploma inzetten t.b.v Kulturhus Oene

O JA
O NEE

Zou u een (korte) cursus willen volgen t.b.v Kulturhus Oene?

O JA
O NEE

5. Hoeveel tijd zou u gemiddeld willen besteden aan het vrijwilligerswerk binnen
het Kulturhus? (wilt u één antwoord kiezen?)
o
o
o
o
o

Tussen de 1 en 4 uur per maand
Tussen de 4 en 8 uur per maand
Tussen de 8 en 16 uur per maand
Meer dan 16 uur per maand
Anders, namelijk……..

6. Hoe wilt u benaderd worden? (meerdere antwoorden mogelijk)
Persoonlijk, mijn adres is: ……………………………………………………………………………………………..
Telefonisch, mijn telefoonnummer is: ……………………………………………………………………………
Per e-mail, mijn e-mail adres is: ……………………………………………………………………………………

Dit vragenformulier kunt u afgeven op de informatiebijeenkomst of doen toekomen aan:
Ludwina Nijhof Eperweg 16, 8167 LH Oene.
Het formulier is eveneens geplaatst op de website van Kulturhus Oene www.kulturhus-oene.nl, waar u
het kunt downloaden en invullen en vervolgens opsturen naar het bovenstaande adres. Inscannen en
mailen aan ludwina@planet.nl mag natuurlijk ook.

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN!!!

