Concept opzet bijeenkomsten Ondernemend Haren 2019
11 bijeenkomsten per jaar:

1x Algemene Ledenvergadering (ALV)
2x Informele bijeenkomst (BBQ, Eindejaarsborrel)
2x Themabijeenkomst (Interessante spreker over 1 thema, daarna informeel napraten)
2x Bijeenkomst georganiseerd door twee leden (Met ondersteuning)
4x Netwerkbijeenkomst (Actief kennismaken met andere leden)

Bij de themabijeenkomsten en eindejaarsborrel wordt alleen voor een hapje en een drankje
gezorgd, bij de overige bijeenkomsten willen we een (lichte) maaltijd voorafgaand aan de
bijeenkomst verzorgen.
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Wij hebben met veel zorg een concept voor de bijeenkomsten voor komend jaar vastgesteld, met als
overkoepelend thema: elkaar ontmoeten & toegevoegde waarde bieden. We horen graag of jullie het
eens zijn met dit concept en hoe júllie invulling willen geven aan de bijeenkomsten. Dat mag op deze
vragenlijst.
We zullen de ingevulde vragenlijsten alleen in besloten groep behandelen. Het staat je vrij om vragen over
te slaan.

1.

Wat is je naam en de naam van je bedrijf?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Ben je het eens met het concept zoals we dat zojuist gepresenteerd hebben?

⃝ Ja
⃝ Nee
⃝ Anders: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Welke bijeenkomsten zijn voor jou het relevantst? (Meerdere opties mogelijk.)

⃝ De ALV
⃝ Netwerkbijeenkomsten (Actief kennismaken met andere leden)
⃝ Themabijeenkomsten (Inspirerende sprekers en daarna gelegenheid tot napraten)
⃝ Informele bijeenkomsten (De BBQ, eindejaarsborrel)
⃝ Winkeliersbijeenkomsten

4.
Welke locaties vindt je leuk of geschikt voor een bijeenkomst? (Bedrijven, winkels, openbare
gebouwen, horeca.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.

Mogen de geïnteresseerde leden een keer bij jouw bedrijf op bezoek komen?

⃝ Ja
⃝ Nee
Naam bedrijf: ……………………………………………………………………………………………(Indien nog niet ingevuld.)
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6.
Wil je, met ondersteuning, wel eens een keer zélf een bijeenkomst organiseren? Zo ja: heb je
dan een voorkeur voor een medeorganisator?
⃝ Ja
⃝ Nee
Naam potentiële medeorganisator: …………………………………………………………………………………………………

7.
Zou je zelf wel eens een presentatie of workshop willen geven, vanuit je eigen expertise en
ervaring? Zo ja: over welk onderwerp?
⃝ Ja
⃝ Nee
Onderwerp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

8.
Zijn er, los van het onderwerp, de organisator en de locatie nog ándere randvoorwaarden die
vervuld moeten worden om jou ‘over te halen’ deel te nemen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9.
Vind je het leuk om namens de vereniging en op vrijwillige basis contact te onderhouden met
de (nieuwe) leden door middel van bedrijfsbezoekjes aan hen en feedback daarvan aan het bestuur
door te spelen?
⃝ Ja
⃝ Nee

10.
Welke maanden van het jaar vind je geschikt voor een inspirerende themabijeenkomst met een
interessante spreker?
⃝ Januari

⃝ Juli

⃝ Februari

⃝ Augustus

⃝ Maart

⃝ September

⃝ April

⃝ Oktober

⃝ Mei

⃝ November

⃝ Juni

⃝ December
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11.
Wat vind je geschikte onderwerpen voor een themabijeenkomst die álle leden aanspreken? En
voor een netwerkbijeenkomst?
Themabijeenkomst:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Netwerkbijeenkomst:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.
Wat vind je geschikte onderwerpen voor themabijeenkomsten die waarschijnlijk alleen jouw
categorie bedrijven aanspreken? En voor netwerkbijeenkomsten?
Themabijeenkomst:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Netwerkbijeenkomst::…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.
Hoe vaak per jaar zou je zo’n themabijeenkomst willen bijwonen? En hoe vaak een
netwerkbijeenkomst?
Themabijeenkomst:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Netwerkbijeenkomst:………………………………………………………………………………………………………………………………….

14.
Heb je zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën over hoe we de bijeenkomsten
interessanter en relevanter kunnen maken voor álle leden?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15.
Tot slot gaan we nog even de diepte in. We horen graag je mening over de twee volgende
zaken:
Ondernemend Haren is een organisatie ván leden, vóór leden, dóór leden. Het bestuur van een
vereniging faciliteert, maar bepaalt niet welke behoefte de leden hebben of zouden moeten hebben. Daar
gaat elk lid zelf over. Zeker gegeven de grote diversiteit aan ondernemingen, producten en diensten kan
van een bestuur niet verwacht worden dat het beter dan een lid weet hoe ‘zijn zaak’ gevoerd moet
worden, wat daar allemaal voor nodig is en waar hij/zij relevante informatie kan en wil halen. Kortom: de
leden moeten zelf ook actief invulling aan de vereniging geven.
In de praktijk blijkt echter dat structurele, tijdrovende werkzaamheden binnen verenigingsverband alleen
tot stand kunnen komen als er een vergoeding tegenover staat. Diensten moeten dus incidenteel of
structureel ingekocht worden.
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a.
Heb jij er moeite mee dat taken commercieel uitbesteed worden en een gedeelte van de
contributie en subsidie naar deze betaalde krachten gaat, waardoor de vereniging wel op het niveau kan
blijven functioneren zoals nu het geval is, maar waardoor er misschien minder contact is met het bestuur?
Of vind je dat de vereniging uitsluitend met vrijwilligers moet werken, waardoor de betrokkenheid van de
leden misschien verhoogd wordt, maar met het risico dat niemand zich (langdurig) kan inzetten en het
activiteiten- en evenementenprogramma kleiner moet worden?
⃝ Ja, ik heb moeite met werkzaamheden commercieel inhuren bij een vrijwilligersorganisatie, ik bied me
graag aan als vrijwilliger. ;-)
⃝ Nee, ik heb geen moeite met werkzaamheden inhuren bij een vrijwilligersorganisatie, ik heb er zelf
helaas geen tijd voor.
⃝ Nee, ik heb geen moeite met werkzaamheden inhuren bij een vrijwilligersorganisatie onder de
voorwaarde dat de ondernemers die het meeste belang hebben bij een activiteit of evenement er een
extra bijdrage voor betalen.
⃝ Anders: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

b.
Vind je het noodzakelijk dat het vrijwillige bestuur van de vereniging altijd aanwezig is bij
bijeenkomsten en zich vanuit die rol kenbaar moet maken aan de aanwezige leden, of mag een ander lid
of degene die is ingehuurd als gastheer/-vrouw deze rol ook op zich nemen?
⃝ Ja, ik vind het noodzakelijk dat het bestuur aanwezig is.
⃝ Nee, als ik iemand van het bestuur nodig heb, kan ik die ook op een andere manier spreken.
⃝ Anders: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bedankt voor het invullen!
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