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U heeft deelgenomen aan de reünie van
de Scouting Tono-groep. Natuurlijk zijn
we heel benieuwd wat u van de reünie
vond. Ook horen we graag of u prijs
stelt op meer contact, of zelfs wel
(weer) eens iets voor de groep zou
willen betekenen.
We verzoeken u vriendelijk de bijgaande
enquête in te vullen en in de doos bij de
uitgang te deponeren. Mocht u nog vragen
hebben over deze enquête, schroom dan niet
om een van de bestuursleden aan te schieten.
Als u de enquête niet direct heeft ingeleverd,
kunt u deze opsturen naar François
Haverschmidtlaan 35, 3116 JL Schiedam, of
downloaden op www.scoutingtono.nl en emailen naar reunie@scoutingtono.nl

Mijn gegevens
Naam:

______________________

Adres:

______________________

Woonplaats: ______________________
Telefoon:

______________________

E-mail:

______________________

Scouting Tono-groep
•

Groepshuis ’t Koetshuis
Sweelincksingel 3
3122 AL Schiedam

•

http://www.scoutingtono.nl

•

e-mail: info@SscoutingTono.nl

•

postadres: François Haverschmidtlaan 35,
3116 JL Schiedam
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Deze enquête kent verschillende delen,
afhankelijk van uw antwoorden. Het kost
echter nog geen 5 minuten om deze in te
vullen. Vergeet s.v.p. niet uw contactgegevens in te vullen.

Bent u geïnteresseerd in toekomstige reünies van
de Scouting Tono-groep? Meerdere antwoorden
zijn mogelijk.

Deze reünie

Lidmaatschap

Wat vond u van de organisatie van deze reünie?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

De reünie is mij prima bevallen
Ik had meer oude foto’s willen zien
Ik had meer van de huidige groep
willen zien
Anders: _______________________

Contact

Bent u er in geïnteresseerd contact te houden met
de Scouting Tono-groep?

Ja, schrijf mij in voor het digitale
groepblad (verschijnt ± 12 keer per
jaar, alleen te ontvangen per e-mail)
Nee, het is goed zo
Anders: _______________________

Uw eigen opmerkingen:

Volgende reünie
Ja:

Over 5 jaar weer
Over 10 jaar weer
Over 25 jaar weer
Dat weet ik nog niet, dat beslis ik als ik
de uitnodiging ontvang
Nee, geen interesse
Bent u er in geïnteresseerd (opnieuw) lid te
worden van de Scouting Tono-groep? Dit kan als
‘Plusscout’, een volwassenen-speltak met twee
keer per jaar een bijeenkomst (zie onze website of
vraag even informatie bij een bestuurslid).

Ja, maak mij Plusscout
Nee, geen interesse
Anders: _______________________

Steun

Bent u er in geïnteresseerd de Scouting Tonogroep financieel te steunen?

Ja, maak mij donateur voor
€ 10,= per jaar.
€ 20,= per jaar
€ 30,= per jaar
Ander bedrag, nl € ………. p/j
Nee, geen interesse

Incidentele hulp

Bent u geïnteresseerd de Scouting Tono-groep,
waar mogelijk, eens te helpen? Meerdere
antwoorden zijn mogelijk.

Ja, benader mij vrijblijvend voor:
als er een onderhoudsproject voor
het gebouw start.
voor hulp bij groepsactiviteiten
Anders:____________________
Nee, geen interesse

Functies

Als vrijwilligersorganisatie is de Scouting Tonogroep altijd op zoek naar invulling van
openstaande functies. Meerdere antwoorden zijn
mogelijk.

Ik ben of ik ken iemand die:
Beverleid(st)er zou willen worden
Kabouter/Welpenleid(st)er zou willen
worden
Scoutsleid(st)er zou willen worden
Explorerbegeleid(st)er zou willen
worden
Stamadviseur zou willen worden
wil helpen bij de gebouwverhuur
wil helpen bij het reguliere
gebouwonderhoud
wil helpen bij de financiële acties
Wil helpen algemene beheerszaken
Anders, nl: ____________________

