VRAGENLIJST - VRIENDENGROEP PARIBAS

november 2013

1.
1.1

FINANCIEN
Ondanks het ontbreken van iedere financiele steun meen ik dat de vriendenkring verder moet blijven bestaan
en activiteiten organiseren : JA
NEEN
- suggestie of commentaar : .........

1.2

De bijdragen van de leden zijn onvoldoende(jaarlijkse en lunch)om de werkelijke kosten te dekken.
- Ik opteer voor een verhoging van het jaarlijks lid geld tot bvb 20 eur :
JA
NEEN
- Ik opteer voor het betalen van de werkelijke kosten van de lunch (vb 35 EUR) : JA
NEEN
- Ik opteer voor een combinatie van beide: lichte verhoging bijdrage(vb 15 EUR) en 25 EUR voor de lunch: JA
- suggestie of commentaar : ..............

2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8.

LUNCHES
FREQUENTIE
- 8 x per jaar :
- 4 x per jaar (1x per trimester) :
- suggestie : .....................

JA
JA

NEEN
NEEN

LOCATIE
- Altijd in Brussel :
- Soms op verplaatsing(b.v. Antwerpen of Namen) :
- suggestie : .........................
ORGANISATIE
UITNODIGING
- Per Mail : JA
NEEN
- suggestie : ………………….

JA
JA

(indien alles per mail, moet oplossing gevonden worden voor leden zonder pc)

BETALING
- Elektronisch (P.C.) en op voorhand - Betaling geldt als inschrijving : JA
PLAATS AAN TAFEL
- Op voorhand toegewezen :
- Vrij te kiezen :
- suggestie : ......................

NEEN
NEEN

JA
JA

NEEN

NEEN
NEEN

ANDERE ACTIVITEITEN
- Organisatie van andere activiteiten(cultureel of toerist.) is gewenst :
- suggesties : ............................

JA

NEEN

BESTUUR VRIENDENKRING
- De vriendenkring wordt best bestuurd door een comité met specifieke taakverdeling : JA
(vb : Secretariaat,financiën etc
- Ik ben bereid om een taak op mij te nemen :
JA

NEEN
NEEN

MOBILITEIT
- De eventuele nieuwe locatie is zonder belang.ik kan mij zelfstandig verplaatsen : JA
- suggestie/kommentaar : ...............

NEEN

E-MAIL
- Ik beschik over eigen e-mail en kan zo alle berichten krijgen en betalingen doen : JA
- Ik beschik niet over eigen e-mail maar kan gebruik maken van e-mail van anderen : JA
(Kind,gebuur of anderen)

NEEN
NEEN

ANDERE OPMERKINGEN OF SUGGESTIES : (zijn welkom) :
...............................................................................................
................................................................................................
Mogen wij u vragen deze enquète electronisch te willen terugsturen.
(werkwijze : mail “beantwoorden” (aan : Paribas senior) : weghalen(deleten) wat niet past en eventueel aanvullen met
commentaar.)
Indien per post gelieve dan te versturen naar :
Lieven Stoop
Baron e.empainlaan 31
2800 Mechelen.
ALVAST HARTELIJK BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING

NEEN

