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Grote enquête Ladies Days 

 

Van harte dank dat u deelneemt aan deze enquête. Zo helpt u ons om onze activiteiten zo goed 

mogelijk te laten aansluiten bij wat de Rinkven-dames wensen. 

Ook als u tot nu toe niet of weinig betrokken was bij de Ladies Days, is het belangrijk om 

even de tijd te nemen om onze vragen te beantwoorden. Het is immers onze bedoeling om de 

dinsdagen gezellig en interessant te maken voor iedereen. 

Mogen wij u vragen om de ingevulde enquête uiterlijk op 15 december te bezorgen via mail 

aan ladies@rinkven.be of aan de balie?  U kunt de vragenlijst downloaden en digitaal 

invullen, of de lijst printen en manueel invullen. Aan de balie kunt u ook een geprinte versie 

van de vragenlijst bekomen, als dit voor u gemakkelijker is. 

 

Mijn naam: 

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

 

UW DEELNAME AAN DE LADIES DAYS 

 

Speelt u op dinsdag de Ladies Days (omcirkel wat van toepassing is en leg kort uit): 

• NOOIT 

Waarom niet? 

……………………………………………………………………………….. 

• REGELMATIG 

Wanneer wel/niet? 

………………………………………………………………………………. 

• SOMS 

Wanneer wel/niet? 

………………………………………………………………………………. 

 

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om deel te nemen aan de Ladies Days? (leg evt. 

kort uit – MEERDERE ANTWOORDEN ZIJN MOGELIJK) 

 

• Ik wil mijn handicap verbeteren 

…………………………………………………………………………………… 

• Ik vind het fijn om mijn golfvriendinnen te ontmoeten 

……………………………………………………………………………………. 

• Ik wil graag (tenminste) één keer per week samen spelen met mijn 

golfvriendinnen 

……………………………………………………………………………………. 
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• Het is voor mij een ‘me-day’ met een pakket van golf en après-golf 

…………………………………………………………………………………….. 

• Ik wil in beweging blijven  

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Vindt u het belangrijk met wie u samenspeelt? (omcirkel wat van toepassing is) 

• Ja, heel belangrijk, ik wil het liefst kiezen met wie ik samenspeel 

• Ik vind dit min of meer belangrijk 

• Helemaal niet belangrijk, het maakt me niet uit met wie ik samenspeel 

 

WEDSTRIJDFORMULES 

 

Wilt u in de toekomst liever meer of minder qualifying-wedstrijden op dinsdag? Licht 

kort toe. 

• Meer, omdat ……………………………………………………………………….. 

• Minder, omdat …………………………………………………………………….. 

• Evenveel als in het verleden 

 

Zou u nog deelnemen aan de Ladies Days indien er helemaal geen qualifying-

wedstrijden meer zouden gespeeld worden? 

• Ja 

• Nee 

• Misschien/weet niet 

 

Zou u nog deelnemen aan de Ladies Days indien er uitsluitend qualifying-wedstrijden 

zouden gespeeld worden? 

• Ja 

• Nee 

• Misschien/weet niet 

 

Welke van de volgende spelformules die wij in het verleden op de kalender zetten, vond 

u leuk? Geef een score van 1 (helemaal niet leuk) tot 10 (zeer leuk) 

• FBBB (flight van 4 - formule met 2 spelers, beste score per hole wordt genoteerd) 

• 2 best of 3 (formule met 3 spelers, 2 beste scores per hole worden genoteerd)  
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• Cha cha cha (formule met 3 spelers, waarbij per hole 1, 2 of 3 scores worden 

genoteerd) 

• Texas scramble (formule met 3 of 4 spelers, waarbij telkens de beste bal wordt 

gekozen en de andere spelers hun bal bijleggen) 

• Hazen en Konijnen (formule met 4 spelers, waarbij 2 lage en 2 hoge handicappers 

een team vormen) 

• Regenboog (individuele formule, waarbij van verschillende teeboxen wordt 

afgeslagen) 

• 3 clubs + putter (individuele formule, waarbij iedere speler slechts 3 clubs + een 

putter mee op de baan neemt) 

• FBBB Matchplay (flight van 4 - formule waarbij een team van 2 spelers het hole per 

hole opneemt tegen een ander team) 

• ANDERE FORMULE DIE U LEUK VINDT: … 

• … 

• … 

 

BIJEENKOMSTEN EN PRIJSUITREIKINGEN 

 

Vindt u bij het begin en het einde van het seizoen (openings- en closingwedstrijd) een 

verplicht diner voor alle deelnemers een goede optie? Licht kort toe! 

• Ja, 

omdat……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

• Nee,  

omdat……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Komt u naar de prijsuitreikingen van de Ladies-wedstrijden? (duid aan wat van 

toepassing is) 

 

• Ja, altijd, tenzij ik andere verplichtingen heb 

• Nee, nooit 

• Ja, maar alleen wanneer ik weet dat ik in de prijzen val 

• Andere: (licht toe) ………………………………………………………………… 

 

Vindt u het een goed idee om de prijsuitreikingen van de Ladies-wedstrijden één keer 

per maand te houden? Licht kort toe. 
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• Ja, 

want…………………………………………………………………………………. 

• Nee,  

want ………………………………………………………………………………… 

 

Bent u er voorstander van om zich voor alle prijsuitreikingen om te kleden (met 

uitzondering van de prijsuitreikingen in uniform bij ontmoetingen met andere clubs)? 

 

• Ja, want ……………………………………………………………………………….. 

• Nee, omdat ……………………………………………………………………………. 

• Het is mij om het even, ik pas me aan ………………………………………………. 

 

 

SPECIALE ACTIVITEITEN 

 

Af en toe organiseren we een speciale activiteit (culturele uitstap, verrassingsuitstap, 

quiz…). Geef aan in hoeverre u dit leuk vindt en al dan niet deelneemt (1 = helemaal niet 

nodig, ik neem sowieso niet deel – 10 = heel interessant, ik neem zeker deel) 

 

• Culturele uitstap 

• Verrassingsuitstap (1 dag combinatie van niet golf + golf + diner) 

• Quiz (bijvoorbeeld in de winter, als spelen niet mogelijk is door de 

weersomstandigheden) 

• Andere suggesties (bvb workshop, proeverij, lezing…) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

OUTING(S) 

 

Als er een meerdaagse outing in het buitenland wordt georganiseerd, neemt u daar dan 

aan deel? Licht kort toe. 

 

• Ja, omdat ………………………………………………………………………….. 

• Nee, omdat ………………………………………………………………………… 
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Wat is voor u een aanvaardbare prijs voor een tweedaagse outing (overnachting, diner, 

lunch, 2 greenfees): 

 

• 350 euro 

• 400 euro 

• 450 euro 

• 500 euro 

• Meer dan 500 euro 

 

Speelt de bestemming van de outing een rol bij uw beslissing om deel te nemen? 

(bijvoorbeeld soort hotel, afstand, keuze van de golfbaan…) 

 

• Ja, ik kies wanneer en waarom ik meega of niet 

• Nee, ik ga sowieso mee voor de gezelligheid 

 

Welke factoren zijn voor u belangrijk bij de outing? Duid aan met 1 punt (zeer 

onbelangrijk) tot 10 punten (zeer belangrijk/doorslaggevend) 

 

• Keuze van de golfbanen 

• Keuze van het hotel 

• Het prijskaartje 

• De andere personen die meegaan 

• De afstand  

 

Is het een optie om een meerdaagse outing in de toekomst te vervangen door twee of drie 

outings van 1 dag, zonder overnachting? 

 

• Ja 

• Nee 

• Ik vind zowel meerdaagse als eendaagse outing leuk 

• Ik neem aan geen van beide deel 

 

INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
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Op welke manier houdt u zich voornamelijk op de hoogte van de activiteiten van de 

dames? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)  

 

• Nieuwsbrief van het secretariaat 

• Mailings 

• Affiches aan het prikbord in de gang/de kleedkamer 

• Gesprekken met golfvriendinnen 

• I-golf kalender 

• Rinkpen 

 

Leest u de informatie die wij u geven (antwoord met ja of nee) 

 

• Nieuwsbrieven/mailings                    ja/nee 

• Rinkpen                                              ja/nee 

• Aankondigingen aan het prikbord   ja/nee 

 

Raadpleegt u de kalender van de Ladies Days die wij u bij het begin van het seizoen 

geven? 

 

• Ja, regelmatig 

• Nee, nooit 

• Soms 

 

Vindt u de informatie die wij u geven via de verschillende kanalen voldoende duidelijk? 

 

• Ja 

• Min of meer 

• Nee 

• Andere/opmerkingen: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Is het een goed idee om elke maand, aan het begin van de maand, aan alle dames een 

mail te sturen met de activiteiten van de komende maand, waarin alle informatie is 

opgenomen? Duid aan wat het meest van toepassing is voor u. 
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• Nee, ik vind de informatie die we nu krijgen al ruim voldoende 

• Nee, want ik lees de mails toch niet 

• Ja, dit is nuttig als ‘reminder’ bovenop de informatie die we al eerder kregen 

• Ja, dit is absoluut nodig 

• Andere: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

HEEFT U NOG OPMERKINGEN, SUGGESTIES OF VRAGEN? 

Aarzel dan niet om ze hier aan bod te laten komen! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

WIJ DANKEN U VAN HARTE VOOR UW MEDEWERKING EN HOUDEN U OP DE 

HOOGTE VAN DE RESULTATEN VAN DEZE ENQUÊTE.  

 

 

 

 

 

 


