
Enquête over onze jaarlijkse ‘outing’ 

 

• Bent u geïnteresseerd in de jaarlijkse ‘outing’ :    ja           nee 

(omcirkel uw voorkeur) 

Als uw antwoord ‘nee’ is, hoeft u de rest niet meer in te vullen. U mag als u dat wenst 

ook kort een reden opgeven waarom u wel of niet geïnteresseerd bent. 

 

Reden: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Tot nu toe werden de outings georganiseerd over 2 dagen, met 1 overnachting. 

Zou het u interesseren indien we een outing zouden organiseren over 3 dagen met 

2 overnachtingen? Op de eerste dag organiseren we dan een uitstap naar een 

interessante bezienswaardigheid in de buurt van onze bestemming. Op de tweede 

en derde dag wordt er gegolfd. 

 

2 dagen    ja    / nee    (duid uw voorkeur aan) 

3 dagen    ja   / nee      (duid uw voorkeur aan) 

 

• Wat is de maximale prijs die u wilt betalen voor onze outing? (Hotel met diner, 

ontbijt, lunch + 2 greenfees + vervoer inbegrepen) 

 

2 dagen    300 – 350 – 400 – 450 euro -  meer dan 450 euro (omcirkel uw voorkeur) 

3 dagen    400 – 450 – 500 – 550 euro - meer dan 550 euro (omcirkel uw voorkeur) 

 

 

• Gaat uw voorkeur uit naar vervoer met een autobus of met uw eigen wagen? 

 

Eigen wagen                                Autobus      (omcirkel uw voorkeur) 

 

Waarom? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

• Is een vroeg vertrekuur ( 06-07 u) op Rinkven voor u een probleem? 

Ja                                                 Nee              (omcirkel uw voorkeur) 

 

• Wat is voor u de maximale reistijd naar de bestemming? 

 

3 uur         4 uur     5 uur                                 (omcirkel uw voorkeur) 

 

• Welke factoren vindt u zelf zeer belangrijk of minder belangrijk bij een outing? 

(duid aan met een cijfer van 1 (absoluut niet belangrijk) tot 10 (zeer belangrijk) 

 

✓ De kwaliteit/aantrekkelijkheid van de baan/banen waarop wordt gespeeld 

✓ De kwaliteit/netheid van het hotel 

✓ De kwaliteit van de maaltijden 

✓ De indeling van de flights waarin wordt gespeeld 

✓ De formule waarin wordt gespeeld (single/spelletje) 

 

             Indien u wenst, kunt u hier commentaar toevoegen: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Heeft u opmerkingen over onze vorige outing (2019)? (zowel positief als negatief) 

 

Positief:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Negatief: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Op welke punten kunnen we verbeteren? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Alvast dank voor uw medewerking! 

 

 


