SAN Enquete
VRAGEN

REACTIES

45

45 reacties
OVERZICHT

Uw leeftijd is...

INDIVIDUEEL

(45 reacties)

1830
3050

53,3%

50+
Wil ik niet zeggen

40%

Bent u lid van SAN of heeft u een abonnement op Ticked?

(45 reacties)

Ik ben lid
35,6%

Ik heb alleen een abonnement op
Ticked
Ik ben geen lid

20%

44,4%

Bent u van meerdere kattenverenigingen of rasverenigingen lid?

(45 reacties)

Nee
44,4%

Ja

55,6%

Informatie over katten

Als u informatie zoekt over uw Abessijn/Somali, waar zoekt u dan?

(45 reacties)

Via Google /internet
Het magazine Ticked

11,1%

Op forums of via sociale media

24,4%

64,4%

Katten-/rasverenigingen

Van welke katten- of rasverenigingen bent u nog meer lid of abonnee (meerdere
antwoorden mogelijk)?
(20 reacties)
NRKV
NLKV
Aby2000
NOKK
Felikat

10 (50%)
0 (0%)
14 (70%)
0 (0%)
5 (25%)

Uw SAN lidmaatschap

Wat is/zijn de belangrijkste reden(en) van uw lidmaatschap van SAN (meerdere
antwoorden mogelijk)?
(45 reacties)

Kittenbemiddeling

16 (35,6%)

Herplaatsen

2 (4,4%)

Het magazine

18 (40%)

Informatie

17 (37,8%)

Ik ben geen lid

16 (35,6%)
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Wat vindt u van de hoogte van het abonnement van SAN (€20 per jaar)?
(45 reacties)

Prima
Te hoog
20%

Te laag

80%

Als u de keuze heeft tussen een lagere bijdrage zonder de gedrukte versie van
Ticked of de huidige bijdrage mét Ticked, waar zou uw keuze dan op vallen (Let
op: De website blijft voor leden geheel toegankelijk in beide gevallen)?
(43 reacties)

Lagere bijdrage zonder Ticked
Huidige bijdrage met Ticked
79,1%

20,9%

Indien het magazine Ticked zou verdwijnen en alle informatie beschikbaar blijft
(up-to-date) op de website en de bijdrage wordt verlaagd, blijft u dan lid van
SAN?
(44 reacties)

Ja
40,9%

Nee

59,1%

De vereniging Somali Abessijn Nederland (SAN)

Wilt u actief worden voor SAN? Zo ja, bij welke activiteiten ligt dan uw voorkeur
(meerdere antwoorden mogelijk, bij de laatste vraag kunt u uw contactgegevens
achterlaten)?
(44 reacties)

Nee, ik wil niet actief worden

38 (86,4%)

Ja, als medewerker Redactie

5 (1
81,,4%)

Ja, als medewerker Evenement

2 (2,2%))

Uw suggesties

Uw suggestie of opmerking

(17 reacties)

Een selectie uit de reacties (persoonlijk getinte opmerkingen zijn weggelaten).

Meer aandacht voor degenen die één Abessijn/Somali in huis leuk vinden, maar niet willen fokken of showen.
In het blad staat weinig speciퟪ�eke informatie inzake het ras; het is meer een algemeen kattenblad met een hoge
amusementswaarde en veel reclame

Betere navigatie op de (mobiele)site. Je scrolt je de tantjes
je komt steeds dezelfde cattery's tegen, dezelfde schrijvers, te weinig info, weinig vernieuwend dus

