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Enquête vraag en aanbod activiteiten in Midwolde. 
 
Beste bewoner(s) van Midwolde, 
 
Door middel van deze enquête willen we meer inzicht krijgen in de gezinssamenstelling en eventuele 
belangstelling om mee te doen aan de activiteiten georganiseerd in Midwolde. Ook willen we inventariseren 
hoe de leeftijdsgroepen in het dorp zijn om op die manier de activiteiten proberen af te stemmen aan de 
wensen van de inwoners van Midwolde. 
 
 
1. Uit hoeveel personen bestaat uw gezin: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Leeftijd en aantal gezinsleden per leeftijds categorie (in te vullen op de puntjes): 

Leeftijd  Vrouw  Man 
o 0 – 5 jaar x ……..  x …….. 

o 6 - 10    jaar  x ……..  x …….. 

o 11 - 15  jaar  x ……..  x …….. 

o 16 - 20  jaar  x ……..  x …….. 

o 20 - 25  jaar  x ……..  x …….. 

o 26 - 30 jaar  x ……..  x …….. 

o 31 - 50 jaar  x ……..  x …….. 

o 51-110  jaar  x ……..  x …….. 

 
3. In het verleden waren er verschillende activiteiten die er nu niet meer zijn. Mist u deze activiteiten, zo 

ja welke activiteit(en) ziet u graag terug komen? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Wordt u voldoende en tijdig geïnformeerd over de activiteiten? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Wat voor soort activiteiten vind u het leukst om te doen / volgen: 
 

o Actieve activiteiten (fietsen, sporten, spelletjes aan tafel enz.) 
o Leerzaam actief (wandelroutes met sprekers, excursies naar bedrijven enz.) 
o Inactief   (BBQ, paasvuur, enz.) 
o Leerzaam inactief (lezingen/ presentaties, enz. 

 
Overig: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Heeft u nog een aanrader waar u zeker aan mee zal doen, in de toekomst? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Heeft u verder nog speciale wensen wat betreft de activiteiten in het dorp? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Zou u mee willen helpen met of zelf een activiteit willen organiseren? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Voor vragen van onze kant kunnen wij u bereiken: 
 
Naam: …………………………………………………………………………… Adres …………………………………………………………………….. 

Telefoon ……………………………………………  Email: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Bedankt voor het invullen!  

 
Wij komen binnenkort de ingevulde enquête weer ophalen.  

 
Wij zien u graag bij één van de activiteiten. 

 
 

Roelof de Boer,  activiteiten coördinator dorpsvereniging Midwolde 

Telefoon: 06-497 58 310 of activiteiten@midwolde.info  
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