Enquête IJsseltheaterfietstocht 2018
Fijn dat je deelneemt aan de 12e IJsseltheaterfietstocht. Elk jaar leren wij van jouw
ervaringen. Daarom vragen wij je onderstaande vragen in te vullen.

Als je deze enquête invult met daarbij je naam, adres, telefoonnummer en e-mail
maak je kans op 2 kaartjes voor het Huiskamerconcert van Marjolen Meijers (ex.
Berini) op 5 of 6 oktober in Wijhe of Olst. Kom je niet uit de omgeving dan ligt er
een theater bon voor je klaar.
Vul de enquête in en lever deze in bij:
Het punt waar je gestart bent, daar staat een brievenbus.
Óf scan de enquête thuis en mail deze, voor 31 mei 2018, naar stichting@theaterlangsdeijssel.nl
Let op!: Alleen de volledig ingevulde enquêtes, NAW-gegevens + e-mailadres, dingen mee naar de prijs.
Ook vinden we het leuk als je jouw reactie achterlaat op Twitter: @stldij en Facebook: Theaterlangsdeijssel

Privacywetgeving- Wat doen wij met je gegevens
Ook wij houden rekening met de regels rondom de privacy van uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor
evenementen van of via Stichting Theater Langs de IJssel, en worden niet verstrekt aan een andere partij. U kunt ten alle
tijden aangeven dat uw gegevens verwijderd dienen te worden uit het adressenbestand.

1.

Met hoeveel personen ben je?

………. personen

2. Wat is hiervan de samenstelling?
…. t/m 12 jaar | …. 13 t/m 25 jaar | .... 26 t/m 40 jaar | .... 41 t/m 60 jaar | .... 61 jaar en ouder

3. Uit welke regio kom je?
0
0
0
0
0

Gemeente Olst-Wijhe
Gemeente Heerde
Gemeente Epe
Omliggende gemeenten (Raalte, Zwolle, Hattem, Deventer)
Anders, namelijk …………………..……………………..……………..… (plaatsnaam)

0

Beide dagen

4.

5.

Op welke dag(en) fietste je mee?
0 Zaterdag
0 Zondag
Heb je gebruik gemaakt van een overnachting in onze regio?

Zoja waar:
0 Jachthaven

0 B&B
0 Camperplaats

0 Camping
0 Bij familie/vrienden

0 Ja

0 Nee

0 Hotel
0 Anders: …………………………...

6. Op welke wijze ben je geïnformeerd over de IJsseltheaterfietstocht?
(meerdere antwoorden mogelijk)

0
0
0
0

Donateur Club van 100
Website
Dag- en weekbladen
Weet, het laatste weekend in mei

0
0
0
0

Digitale mailing via E-mail
Affiche / flyer
Salland Magazine
Anders nl. ………………………..

0
0
0

Twitter / Facebook
Spandoeken / Borden
Radio

7. Heb je de gehele route gefietst?
0

Ja

0

Nee

0

Verkorte route langs selectieve voorstellingen

8. Welke voorstelling(en) spraken je het meest aan? |
Opmerkingen:
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Was de route je duidelijk? (routebeschrijving en geplaatste bordjes)
0 Duidelijk
0 Onduidelijk
Wat was niet duidelijk?:
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………

10. Heb je gebruik gemaakt van de onderweg aangeboden catering?
0 Ja
0
Nee
Opmerkingen:………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

11. Was er onderweg voldoende mogelijkheid om naar toilet te gaan?
0

Ja
0
Nee
Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

12. Zou je voor € 25,00 per jaar donateur Club van 100 lid willen worden?
0
0

Ja, vul hieronder goed leesbaar je adresgegevens in
Nee

13. Wil je via e-mail over de IJsseltheaterfietstocht geïnformeerd worden?
0
0
0

Wij krijgen al mailing via email *
Ja, laat onderaan je naam en e-mail achter *
Nee**
* lees bovenaan de eerste pagina bij privacywetgeving wat wij met uw gegevens doen.
**(wil je meedingen naar de prijs, vul dan wel je gegevens in. Wij zullen je alleen als je gewonnen
hebt.)

14. Wat zou jij aan ons (de organisatie) nog kwijt willen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vul hieronder de gegevens in als je mee wil dingen naar een van de prijzen, informatie wil ontvangen of
donateur wil worden.
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………................................................................................
Plaats:………………………………………………………………………………… Tel: ……………………………………………………………………….
Dank je wel voor het invullen van de enquête. Hopelijk tot volgend jaar: het laatste weekend van mei 2019.
Stichting Theater Langs de IJssel - stichting@theaterlangsdeijssel.nl, Stationsweg 18, 8121 CL Olst.

Bezoek ook!
Za. 09 of 23 juni 2018
Za. 02, za. 23 en zo. 24 juni 2018
23 mei t/m 22 juli 2018

Vr. 5 en za. 6 oktober 2018

: Locatievoorstelling Het Kloosterbier uit Nazareth
Onderdeel van Erfgoedfestival 2018. Lees: www.theaterlangsdeijssel.nl
: Stichting IJsselhoeven voorstelling Boerderij in de buurt
Lees: https://ijsselhoeven.nl/nieuws-activiteiten
: Erfgoedfestival 2018 Over Grenzen van Gelderland
Op 10 plaatsen in Gelderland locatievoorstellingen
Lees: www.erfgoedfestival.nl
: Huiskamerconcert Marjolein Meijers
Lees: www.theaterlangsdeijssel.nl

