Enquête

2021

De Grolse Kermis is al meer dan 176 jaar een feest voor iedereen. En om dat voor de toekomst zo te
houden, stellen wij uw mening op prijs. We willen u graag een aantal vragen stellen. Met deze enquête
willen we in kaart brengen wat er bij u als vierder van de Grolse Kermis leeft en welke wensen u
mogelijk heeft. Invullen en aanleveren kan tot 1 september 2021.
Door alles in kaart te brengen, weten wij wat er leeft onder de bevolking over de eigen Grolse Kermis.
Hier zullen wij vervolgens mee aan de slag gaan en als SGK mogelijk ook met u in gesprek gaan. Wij
verwachten de resultaten en de vervolgstappen in oktober via onze website www.grolsekermis.nl,
Facebook Grolse Kermis en Groenlose Gids met u te kunnen delen.
Heel fijn dat u de vragenlijst invult. En wie weet maakt u kans op één van de tegoedbonnen die wij
onder de inzenders verloten.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben dan u kunt u deze mailen naar grolsekermis@outlook.com
Deze enquête kunt u inleveren bij Post Warenhuis, Jumbo of Albert Hein. U kunt de enquête ook
digitaal invullen. Zie hiervoor www.grolsekermis.nl of via de QR-code onderaan deze vragenlijst.
* Vereist
1. Ik ben? *
Markeer slechts één vierkant.

☐
☐
☐
☐

Man
Vrouw
Neutraal
Zeg ik liever niet.

2. In welke leeftijdsgroep valt u? *
Markeer slechts één vierkant.

☐ 12 - 17 jaar.
☐ 18 - 25 jaar.
☐ 26 - 40 jaar.
☐ 41 - 60 jaar.
☐ 61 en ouder.

3. Bent u wel eens op de kermis geweest? *
Markeer slechts één vierkant.
☐ Ja
☐ Nee

4. Zou u de kermis aanraden bij
familie/vrienden? *
Markeer slechts één vierkant.
☐ Ja
☐ Nee
5. De kermis vindt nu plaats in augustus. Welke
maand heeft uw voorkeur? *
Markeer slechts één vierkant.
☐ De huidige kermisopzet zo laten.
☐ Mei
☐ Juni
☐ Juli
☐ Augustus
☐ September
☐ Oktober

Z.O.Z

6. Op welke dagen viert u het liefst de
kermis? *
Vink alle voor u van toepassing zijnde vakjes aan.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

De huidige kermisopzet zo laten.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10. Welk cijfer geeft u de huidige opzet van de
kermis? *
Markeer slechts één vierkant.
1 is het laagste cijfer, 10 is het hoogste cijfer.

1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

11. Wat moeten we doen voor een (nog) betere
waardering?
........................................................................

7. Wat is uw favoriete onderdeel van de
kermis?*

........................................................................

Vink alle voor u van toepassing zijnde vakjes aan.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Attracties
Bloemenpanelen
Feest in de tent
Vogelgooien / vogel schieten
Spelactiviteiten
Binnenstad
Anders, namelijk.........................................

8. Vindt u dat er een samenwerking moet zijn
tussen de kermis en de activiteiten in de
binnenstad? *
Markeer slechts één vierkant.

☐ Ja
☐ Nee

9. Welke locatie voor het kermisfeest heeft uw
voorkeur? *
Markeer slechts één vierkant.

☐
☐
☐
☐
☐

Muziekkoepel
Kanonswal
Markt
Geen voorkeur
Anders, namelijk.........................................

........................................................................
........................................................................
12. Wij willen graag met u in contact komen om
uw mening te horen. Mogen we u daarvoor
benaderen? *
Markeer slechts één vierkant.

☐ Ja
☐ Nee

13. Als u “Ja” hebt ingevuld, zou u dan uw
contact gegevens hier willen invullen?
Alle info die u hier invult zal niet met derden
worden gedeeld en alleen gebruikt worden
in relatie tot de enquête.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Bedankt namens de Stichting Grolse Kermis

QR code voor digitale enquête

