
 

 

Beste wijkbewoner van de Hoven,  

Zoals eerder door het bestuur van de WSV in de Hovenhier en de WijDeventer krant is aangegeven, zijn wij in 
september begonnen met ons project 'Hovenhuus 2020'. Wij zijn drie studenten van het Saxion. Graag willen 
wij u vragen deze enquête over ‘t Hovenhuus in te vullen. Via deze route proberen wij alle wensen en 
behoeften in kaart te brengen voor een toekomstbestendig Hovenhuus. De uitkomst van het onderzoek 
presenteren wij op dinsdag 29 oktober om 20:00 uur in het buurthuis.    

Wij danken u alvast voor het invullen van de enquête. Deze enquête is ook digitaal beschikbaar op 
www.wsvdehoven.nl. U kunt digitaal ingevulde enquêtes toesturen  naar hovenhuus2020@gmail.com of op 
papier ingevulde enquêtes inleveren bij ‘t Hovenhuus, Bloemstraat 22, Vonderstraat 107 of Rozenstraat 36. U 
kunt de enquête inleveren tot 18 oktober.  

N.B.: Deze enquête is volledig anoniem in te vullen. 

Met vriendelijke groet, 
 
Michiel Brinkman, Lisa Haverkorn en Vera Jansen 
 
Enquête 

1. Wat is uw geslacht?  
◊ Man 
◊ Vrouw 

2. Wat is uw leeftijd? 
 
 
3. Wat is uw gezinssamenstelling? 
◊ Alleenstaand 
◊ Samenwonend 
◊ Klein gezin (tot 4 personen) 
◊ Groot gezin (vanaf 4 personen) 

4. Hoe vaak bezoekt u het Hovenhuus? 
◊ 3 x per week of vaker 
◊ 2 x per week 
◊ Wekelijks 
◊ Eens in de 2 weken 
◊ 1 x per maand of minder 

5. Bent u lid van de WSV? 
◊ Ja 
◊ Nee 

6. Bent u vrijwilliger bij de WSV?   
◊ Ja 
◊ Nee 

7. Als u naar het Hovenhuus gaat, gaat u… 
 

8. Bent u tevreden over de uitstraling van het pand? 
◊ Zeer tevreden 
◊ Tevreden 



 

 

◊ Neutraal 
◊ Ontevreden 
◊ Zeer ontevreden 

9. Mist u nog voorzieningen/activiteiten binnen het pand en zo ja, welke? 
◊ Ja……………………. 
◊ Nee 

10. Huurt u wel eens één van de zalen? 
◊ Nooit 
◊ Af en toe 
◊ Regelmatig 

11. Als er een mogelijkheid is om te koken of een maaltijd te nuttigen binnen het Hovenhuus, gaat u hier dan 
gebruik van maken?  
◊ Ja 
◊ Nee 
◊ Misschien 

12. Hoe zorgt u ervoor dat u op de hoogte bent van de activiteiten?  
◊ Ik kijk met regelmaat op de website van WSV de Hoven 
◊ Ik lees het activiteitenoverzicht in de Hovenhier 
◊ Ik hoor het van andere wijkbewoners 
◊ Anders, namelijk............... 

13. Zou u als zzp'er gebruik maken van het Hovenhuus als werk-/ontmoetingsplek in de toekomst? 
 ◊ Ja 
◊ Nee 
◊ Niet van toepassing  

1= zeer ontevreden 2=ontevreden 3= neutraal 4= tevreden 5= zeer tevreden 

Wat is de mate van uw tevredenheid over: 1 2 3 4 5 

Het aanbod van activiteiten      

De openingstijden      

De vrijwilligers      

De uitstraling in de ontmoetingsruimte/bar gedeelte       

De uitstraling/aankleding van de zalen      

Het aanzicht/openheid van het gebouw      

Het meubilair      

De gastvrijheid binnen het Hovenhuus      

De speeltuin      

 
14. Heeft u nog op-/aanmerkingen?  
 

 

 

 

15. Het Hovenhuus 2020 dan denk ik aan: 
 


