Enquête tijdschrift Bonsai
PERIODE
September 2018, 10 à 14 dagen na het uitkomen van nr 3, 2018
DOELGROEP:
Alle leden met een e-mail adres, van clubs aangesloten bij de VBV. Zijnde ongeveer 275 potentiele
respondenten. Dit aantal is ruim 90% van de aangesloten leden (308).
RESPONS
151 antwoorden of 55 %
REPRESENTATIVITEIT
Zeer hoog1
VERWERKING

1

Vraag
Grafische voorstelling indien mogelijk
Cijfermateriaal
Opmerkingen, indien van toepassing
Er worden geen beschouwingen of conclusies opgenomen.

Bij een bevraging waarbij de volledige doelgroep aangeschreven wordt, hier zowat alle leden, is een respons
betrouwbaar vanaf 15%.
Bij andere methodes (steekproef, representatieve groep, …) moet dat percentage hoger zijn.
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De percentages slaan op het totaal aantal antwoorden. Afdelingen met veel leden scoren dus
makkelijker een hoger percentage. In verhouding met hun aantal leden kan het best dat kleine
afdelingen een hogere participatiegraad hebben dan andere.
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Opmerking
De respondenten geven een noodzaak aan het tijdschrift aan van 7.97 op 10.
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2% van de respondenten gaven geen antwoord.
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OPMERKING
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1 respondent geef geen antwoord
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OPMERKING
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3 respondenten gaven geen antwoord
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OPMERKING
3 RESPONDENTEN GAVEN GEEN ANTWOORD .
REACTIES

een papieren tijdschrift is beter leesbaar en je kan nadien die ook nog eens doornemen voor
bepaalde artikels.
wens geen digitaal tijdschrift, minder in elkaar geknutselde artikels over saaie reizen, beter
minder kwaliteitsvolle artikels met grotere foto's en kwaliteitsvolle bomen. Meer kwaliteit en
minder kwantiteit
Leest makkelijker

Ik vind het interessant om het blad te lezen
geen

Ik heb geen computer
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Lees liever op papier, kan ik overal mee naartoe nemen.
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informatie die ik interessant vind en wil bewaren kan ik dan opslaan en eventueel uitprinten.
Als naslagwerk bestaat er niets beter dan een papieren versie. Een digitale versie is 'nice to
have'. Waarom niet de twee naast elkaar laten bestaan?
Alles wat in die boekjes staat kan je vinden op internet. In deze tijd van internet en sociale
media vind ik het tijdschrift totaal overbodig. Nutteloze tijd en kosten om het te maken.
Aanleg bonsaibib blijft ook anderen inspireren en je kan heel gemakkelijk eens terug gaan
kijken in een ouder nr.
Op voorwaarde dat het jaarlijks lidgeld wordt verminderd.
Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat ik veel minder aandacht zal besteden wanneer het blad
digitaal zou zijn (we zijn al teveel met de computer bezig). Nu kan ik het meer op een
ontspannende en aandachtige manier lezen.
Ik lees het liefst op papier en zo kan ik de boekjes verzamelen.
Een tijdschrift op papier leest voor mij nog altijd gemakkellijker
Toch liever in tijdschrift!
ik spaar de nummers , en vind de foto's mooi
indien je digitaak gaat moeten de nummers dan ook blijven beschikbaar zijn ( ben je lid voor
slechts 1 jaar, dan moeten die nummers beschikbaar blijven , eventueel door te downlaoden )
De meeste VBV leden zijn van een oudere leeftijd die, denk ik, liever een tijdschrift op papier
in de hand houden. Ik zou de beide aanbieden en dan kijken hoeveel er online het tijdschrift
lezen.
Een tijdschrift op papier wordt doorgaans vollediger doorlezen dan een aantal artikels op
internet. Digitaal heeft men meer de neiging om door te scrollen.

Zit al genoeg voor het scherm en een boekje is leuker om te lezen en in te kijken.
Het tijdschrift is iets om te "bewaren". Digitaal is 'onzichtbaar' Hoe ga je toegangsrechten tot
de digitale versie beheren?
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Spaar bomen door minder papier te berbruilen
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Op papier is gemakkelijk om vorige nummers te raadplegen, foto's zullen altijd duidelijker
zijn
ok
ik hou nog het meest van een mooi boek of tijdschrift in mijn handen om te lezen , ik ben niet
zo voor digitaal
Heel mooie presentatie - een volwaardig kwaliteitsvol blad!
Geen uitgebreide bespreking van demo's. Als je er niet bij bent geweest, betekend dat nie
veel. Er valt ook weinig van te leren. Een rubriek 'te koop', 'ruilen', ... Goed: uitleg (bij de
cover) over een boomtype, met de nodige uitleg. Liefst inheemse bomen.
Een tijdschrift staat steeds op papier. Een digitaal blad is geeeeeen tijdschrift, dat is een
digitale rommel. En rommel is het, vlug in elkaar geflanst om op "tijd" te kunnen besparen.
mag perfect in PDF-formaat
Toch liever een papieren tijdschrift. Digitaal krijgt men al zoveel dat men door de bomen, het
bos niet meer ziet.
Het is toch nog altijd veel prettiger om op papier te lezen. Zeker de foto's komen dan
doorgaans beter tot hun recht.

Niet iedereen heeft een pc en de mogelijkheid om dit digitaal te ontvangen

tijdschriften worden bijgehouden
Tis plezant als je de boekjes eens bij u kunt nemen om in te bladeren
We weten allemaal dat drukwerk veel meer tijd geld en inzet kost. Via digitaal kan je meer
detail vragen, krijgen, enz..
Papieren versie leest toch veel aangenamer

Ik vind op papier nog steeds nostalgie en leuker. dat heb je echt in handen
Zal sowieso in die richting evolueren met de tijd.
indien dit zou betekenen dat er meer middelen voor de werking zouden vrij komen
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Digitaal is ok, als ook oude nummers beschikbaar blijven.
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GEMIDDELDE WAARDERING : 6,08 / 10

OPMERKING
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2 respondenten gaven geen antwoord

1
0

OPMERKING
Alle respondenten gaven een antwoord. Sommigen sloegen wel één of meerdere onderdelen over.
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Voor u gezien: 69%
Soort: 83.6%
Stijl: 70.4%
Techniek: 85.8%
Afdeling: 68%
Project: 83%
Nieuws vereniging: 74,4%
Tip: 80.4%
Japanse en andere tuinen: 68,3%

1
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OPMERKING
49 respondenten suggereerden geen ontbrekende rubrieken.
19 respondenten reageerden wel maar gaven geen suggestie.
SUGGESTIES

kleinere gemakkelijke bomen
Geen
kwaliteit, teveel op kwantiteit en vaak dezelfde artikelen
Kalender overzicht
geen
Geen specifieke rubrieken
Geen
kalender van alle clubs inclusief Shohin en Suiseki bijeenkomst
Het concept van karel
evenementen van de afdelingen kunnen wat meer besproken worden

Het is niet dat ik de artikels slecht of overbodig vindt maar het kan in deze moderne tijd anders aan de
man gebracht worden.
Aanleg Japanse tuin...alles wat er bij hoort...rubrieken met prijsvriendelijke verkopers...
Verzorgtips.
missen is veel gezegd.
Niet direct iets.
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geen
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Geen
verkoop rubriekje eventueel
inheemse bomen
Geen
Geen

Onderhoud in verschillende stadia van soorten
Geen
Rubriek zoals “Wist je dat ...” met veel nieuwsjes in korte zinnen.
aktiviteiten in bonsailand, evenementen, demonstraties enz
snoeien

alles ok
Meer van de clubs.....en minder noelanders
het snoeien en vervormen van eventueel vetplanten die ook heel mooi zijn voor bonsai groei , zoals
de crassula vetplant
Er bestaan zeer goede buitenlandse artikelen geschreven door of over topmensen en hun
toptechnieken die zij ontwikkelden/toepasten met topresultaat als gevolg. SUGGESTIE: koop zulke
artikelen/artikelenreeks bij hen die ze schreven/publiceerden. De prentjes behouden en de tekst
vertalen, met of zonder extra opmerkingen en klaar is kees.
een digitaal e-mail net om onderling iets aan te bieden.

Geen
over baobab als bonsai
Nieuwigheden aangaande materialen
Meer voor beginners informatie
beginners
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bemesting
14-9-2018 17:37Antwoorden van respondent weergeven
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Tuinen / aanleg / vijvers / meubilair / het totaalplaatje
?
XXXXXXXXXXXX
kan zo direct niets opnoemen
zo doe ik dat
Seizoensactiviteiten/bonsaikalender
Geen
Koop/verkoop
Werking VBV, shohin (suiseki) - keuringen
Foto's van opstellingen met uitleg van hoe en waarom
geen
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OPMERKING
30 respondenten plaatsten opmerkingen
17 daarvan gaven twee opmerkingen
8 daarvan gaven drie opmerkingen
Ook hier een aantal reacties zonder inhoud (geen, alles ok, … )

REACTIES
betaalbare bomen bv uit tuincentrum stijlen
Kwaliteit boven kwantiteit
Beter geschreven inhoud, zinnen zonder werkwoord of onderwerp!
in nummer drie staat nog een deel van het verslag van de Noelanders Trophy. Veel te lang geleden,
had al afgerond moeten zijn. In de rubriek 'voor u gezien' moet het artikel afgerond zijn. Momenteel 4
boekjes per jaar, zit telkens 3 maanden tussen, té lang voor een verlof in deze rubriek.
geen
Geen
staan nog veel fouten in, goed nalezen
Iets meer aandacht aan het correcte gebruik van Standaardnederlands schenken zou mooi zijn.

Artikel:voorbereiding, vorming van 1bepaalde boomsoort, nazorg
Alles Oké.
inrichten (bus)reizen naar evenementen
Verklarende woordenlijst toevoegen
bonsai heeft bij uitstek iets met estetiek te maken. In die opmaak zitten soms estetische
mankementen, die storend zijn.
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Spelling fouten nakijken
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teveel over de noelandertrofee terwijl er genoeg andere tentoonstellingen zijn
in het algemeen kan het blijven zoals het nu is
Stop met het presenteren van foto 's in postzegelformaat.
demo allein de wachter
meer simpele gemakkelijke planten voor bonsai groei vb. vetplanten
graag afbeeldingen van tuinen en bonsais van leden..
Laat de definitieve tekst controleren op schrijf- en stijlfouten.
grondsamenstellingen behandelen
Geen
De foto's bij de artikels zouden groter mogen. Zijn meestal heel mooi, maar vaak talrijk en daardoor
klein afgedrukt.
Geef meer bruikbare tips van toepassing in onze streek.
Foto's mogen wel wat groter soms.
Voor mij hoeft het tijdschrift absoluut niet, ik aanzie het als een leuke extra bij het lidmaatschap.
Waarvoor dank!
Verslagen shohin werkgroep (suiseki) en keuring/opleiding
Ik heb vraag 5 niet ingevuld want ik wens niet meer nrs of badzijden.... + = test wat als vraag wordt
overgeslagen.

japanse woordkeuze van bomen leren
20-9-2018 16:24Antwoorden van respondent weergeven
mooie kwaliteitsvolle foto's van bomen
19-9-2018 13:45Antwoorden van respondent weergeven
Overzicht van wat in alle clubs te doen is en wanneer alle bijeenkomsten zijn.
18-9-2018 22:43Antwoorden van respondent weergeven
Geen andere opmerkingen.
18-9-2018 20:26Antwoorden van respondent weergeven
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Ik heb niet voldoende kennis om lay- out te controleren. Voor mij is duidelijke tekst en foto's die groot
genoeg zijn voldoende
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geen
ieder jaar 1 verzamelnummer uitbrengen van bijvoorbeeld alles over Juniperus of Azalea of Pinus,
verkopen op bestelling
vorming door bonsaika ( bvb masterclass zie bonsai focus)
graag ook wat algemene info zoals aantal leden per club, jaarprogramma per club,
Opmaak : voor sommige artikels is de bladcompositie goed. Bij andere artikels is dit helemaal niet zo,
in het bijzonder de plaatsing en de spreiding van de foto's.
Geef het onderwerp de nodige ruimte op de foto, niet de lucht of iets anders.
ten huize van een lid
meer binnen bonsai verzorging
bemesting schema
Geen
De opmaak doet wat oubollig aan. Zou wat frisser, moderner, dynamischer mogen.
Maak de 'reisverslagen korter en bondiger, niet alleen voor de 'happy-vieuw'.
1 bladzijde activiteiten afdelingen

Één gadget bij Nieuwjaar toevoegen.
geen
een wedstrijd in elk boekje, verschillende soorten prijzen

Geen
Los van die opmerkingen: respect voor het vele mooie werk dat op dat vlak wordt verricht!
Laat andere leden aan het woord, hoe zij, het aanpakken
Vraag en antwoord rubriek
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Tijdschrift, tot op heden informatief ok.
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