
Analyse enquête afdeling A03 maart 2022



Er zijn 34 formulieren door onze leden 
ingevuld

De enquête bestond uit 14 vragen waarbij 
enkele vragen meer  antwoorden mogelijk 
waren

Er zijn ook open vragen gesteld waar enkele 
leden input aan het bestuur hebben 
meegegeven. 



HF
38%

VHF,UHF,SHF
18%

Luisteramateur
6%

Zelfbouwer
25%

Niet actief
5%

Overig
5%

Onbekend
3%

Kunt u aangeven waarmee u het meest actief bent in de 
hobby? 

HF VHF,UHF,SHF Luisteramateur Zelfbouwer Niet actief Overig Onbekend

HF & Zelfbouw  hebben onze 
grootste interesse

Gevolgd door VHF, UHF en SHF



50%
50%

Heeft u interesse om ook deel te 
nemen aan HF-contesten?

Ja Nee

• De interesse voor het contesten is 
netjes verdeeld.  

• Een verbeterpunt is het geven van 
aandacht /opleiding aan beginners

• Aandachtspunt voor het huidige 
bestuur is dat haar interesse in  
contesten groter is dan 50%.  



29%

71%

Heeft u interesse om als groepsactiviteit 
mee te doen met het opbouwen van een 

VHF/UHF/SHF afdelingsstation om 
daarmee contesten te draaien ?

Ja Nee

• Een op de drie geeft aan 
mee te willen werken aan 
een VHF/UHF/SHF contest
station.

• Wie wil de coördinatie op 
zich nemen

• Wie kent een geschikte 
locatie



38%

62%

Heeft u interesse om 
VHF/UHF/SHF actief te promoten 

Ja Nee

• De interesse voor VHF/UHF/SHF is groter 
dan enkel contesten

• Biedt een mooie gelegenheid voor een 
lezing of andere activiteit 

• Bijvoorbeeld  DATV  experimenten en 
zelfbouw 



65%

35%

Zou de afdeling meer zelfbouwprojecten moeten 
organiseren, bijvoorbeeld antenne’s of balun’s ?

Ja Nee

• Zelfbouw heeft een grote interesse
• Onderwerpen die vaak worden vermeld :

• Antennes
• Baluns
• Filters
• Transceivers

• Het bestuur zou een coördinator kunnen 
aanstellen die leden bij elkaar brengt

• Een Whatsapp groep  oprichten om leden bij 
elkaar te brengen om zo ideeën, informatie en 
initiatieven met elkaar te delen. 



47%

53%

Vindt u dat er vanuit de afdeling meer aandacht 
besteedt moet worden aan technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen gerelateerd aan 
onze radiohobby ?

Ja Nee

• De interesse is duidelijk aanwezig 
binnen de afdeling

• Biedt gelegenheden als onderwerp 
voor lezingen

• Onderwerpen die door leden 
genoemd zijn :
• IOT, SDR, informatie over 

mogelijkheden en risico’s van  
commerciële toepassingen (bv 
verlies 9cm door 5G)

• Digitale technieken
• Stoorsignalen 

• Het bestuur zal nagaan hoe we deze 
interesse kunnen invullen



76%

24%

Voldoet de afdeling A03 over het algemeen 
aan uw wensen ?

Ja Nee

• De vraag waar de leden de meeste suggesties 
meegaven .

• Een aantal leden constateren binnen de afdeling 
een aantal groepjes waarvan wordt ervaren dat 
het moeilijk is om als buitenstaander aan te 
sluiten.

• Het organiseren van een zelfbouwavond wordt 
een aantal keer genoemd.

• Het bestuur zou beter kunnen communiceren en 
activiteiten sneller in gang kunnen zetten.

• Leden spreken hun waardering uit aan actieve 
leden zoals Koos/Hilde(CW cursus), Frank 
(Nieuwsflits), Bep en Roel (Catering), Evert 
(Ronde) en Peter (QSL kaarten)



65%

35%

Het aanbod van de lezingen is gevarieerd 
en voldoet aan mijn verwachtingen.

Ja Nee

• Het is fijn dat een groot aantal leden de 
lezingen goed ervaren.

• Het bestuur ervaart dat het organiseren van 
lezingen veelal door een beperkt groepje leden 
wordt verzorgd.

• We zouden graag meer initiatieven voor 
(ongevraagde) lezingen ontvangen.



- Meer technische onderwerpen zoals:
- Zelfbouw
- Voorlichting en demonstratie nieuwe technieken
- LED verlichting, regelingen, zonnepanelen, ontstoringen

- Aandacht voor onderwerpen zoals:
- Promotie amateur producten
- DX Expedities
- Amateurfilm zoals “Frequency”

- Lezingen mogen korter voor een onderling QSO
- Lezingen niet enkel van eigen leden, het mag ook wat kosten om 

presentatoren naar ons te halen
- Meer technische onderwerpen, nu beperkt tot 2 keer per jaar
- Hoe HAM te blijven als je ouder wordt



24%

76%

Zou u zelf een lezing willen geven ?

Ja Nee

• Een op de vier leden is bereid om een lezing te 
geven. 

• Het bestuur ontvangt graag voorstellen hiervoor

• Ook het signaleren van een interessante lezing kan 
ons helpen om het aanbod te verbeteren. 



76%

24%

Leest u de Nieuwsflits graag

Ja Nee

• Een op de vier leden geeft aan de Nieuwsflits 
niet graag te lezen.

• Het bestuur herkent dat veel informatie al 
eerder op de website is gepubliceerd. 



Vraag 9b: 
Hoe kan de 
Nieuwsflits 
worden 
verbetert ?

Niet verzenden per mail maar via een linkje op 
de A03 website te verkrijgen

Verwijzingen naar andere 
interessante informatie 
die beschikbaar is, zoals :

Reviews van producten

Speciale aanbiedingen leveranciers

Aandacht voor wat bij het 
ledenbureau verkrijgbaar is 

Andere informatie publiceren dan hetgeen al 
eerder op de website is verschenen => 
overbodig ?

Kijk eens naar goede voorbeelden zoals RAZzies 
(PI4RAZ) 



35%

65%

Willen wij als afdeling deelnemen aan 
jaarmarkten, stads jubilea, scholen etc.?

Ja Nee

• Een op de drie leden geeft aan dit te willen. 

• Er is nog geen lid die heeft aangegeven een deelname 
aan bv jaarmarkten  te willen organiseren. 

• We hebben wel als afdeling een initiatief bij de VERON 
gestart voor een visiedocument “Opleiden 2.0” (Gert en 
Frans)



62%

38%

Kent u de Ronde van Amersfoort, welke 
elke zondagavond onder leiding van Evert 

(PA3AYQ) plaatsvindt? 

Ja Nee

• De ronde van Amersfoort is recent (13 maart 
2022) gestopt. 

• Enkele leden geven aan dat het bestuur vaker 
aan de ronde had moeten deelnemen.

• De uitslag dat 1 op de 4 leden de ronde niet kent 
is opmerkelijk. Zeker gezien de lange traditie en 
de communicatie hieromtrent op de site en 
Nieuwsflits.

• Het aantal deelnemers dat meeluistert is groter 
dan het aantal actieve deelnemers. (volgende 
sheet)



24%

76%

Ik praat graag mee

Ja Nee

38%

62%

Ik luister mee

Ja Nee



18%

82%

Heeft u interesse in vossenjachten? 

Ja Nee

• Een op de vijf leden heeft interesse in 
vossenjachten

• Wellicht is de interesse te vergroten door een 
zelfbouw initiatief of lezing.



59%

41%

Heeft u belangstelling voor metingen 
(b.v. het organiseren van een 

antennemeetdag, uitleg/demo VNA) of 
wedstrijden zoals de Antenne Battle?

Ja Nee

• Drie op de vijf leden heeft hiervoor belangstelling

• Het nodigt ook uit om antenne zelfbouw 
initiatieven te stimuleren .

• Het geeft ook input voor een lezing of een artikel 
op de website waar een lid zijn ervaring met 
meetapparatuur uitlegt. 



56%

44%

Mogen wij contact met u opnemen 
over de door u gegeven antwoorden ?

Ja Nee

• Het bestuur zal nagaan welke initiatieven zij kan 
ondernemen .

• Leden die hebben aangegeven benadert te mogen 
worden kunnen door het bestuur benadert worden 
om haar te ondersteunen.

• Het bestuur wil alle leden die hebben deelgenomen 
aan deze enquête bedanken. De input die door de 
leden is gegeven wordt gewaardeerd en vormen 
een onderdeel van het beleidsplan A03 waar vooral 
de HOE vraag verder zal worden uitgediept. 

• We hebben onze leden hard nodig om initiatieven 
te  ondernemen.




