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Tukhut Nieuwsbrief Enquête Resultaten 

 

Inleiding 

Van 21 oktober 2019 t/m 30 novermber 2019 hebben we een enquête gehouden  

m.b.t. der ervaringen met de Tukhut Nieuwsbrief. In totaal hebben 66 verschillende 

personen aan deze enquête deelgenomen. De resultaten van deze enquête, zijn 

opgenomen in dit document.  

 

Antwoorden 

1    Welk cijfer tussen de 1 (zeer slecht) en 10 (uitmuntend) geef je de Tukhut Nieuwsbrief ? 

➢ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 ➔ gemiddeld behaalde score: 7,6 

 

 

2 Hoeveel tijd besteed je gemiddeld aan het lezen van de Tukhut Nieuwsbrief? 

➢ 0 - 2 minuten.  0% 

➢ 5 minuten.  41% 

➢ 5 – 10 minuten.  45% 

➢ 10 minuten of langer. 14% 

 

 

3 Wat vind je van de lengte van de Tukhut Nieuwsbrief? 

➢ Precies goed.  90% 

➢ Te kort.   5% 

➢ Te lang.   5% 

 

 

4 Welke indeling van de Tukhut Nieuwsbrief spreekt je het meeste aan? 

➢ Huidige indeling.    82% 

➢ Meer tekst, minder afbeeldingen. 5% 

➢ Minder tekst, meer afbeeldingen. 13% 

 

 

5 Hoe vaak wil je de Tukhut Nieuwsbrief ontvangen? 

➢ 1 keer per maand.  23% 

➢ 1 keer per 2 maanden.  27% 

➢ 1 keer per 3 maanden.  27% 

➢ 1 keer per 4 maanden.  19% 

➢ 1 keer per 5 maanden.  0% 

➢ 1 keer per 6 maanden.  4% 
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6 Hoe lees je de Tukhut Nieuwsbrief? 

➢ Ik lees alleen de headlines.     0% 

➢ Ik lees de headlines + stukje tekst en klik nooit door. 4% 

➢ Ik lees de headlines + stukje tekst en klik soms door. 46% 

➢ Ik lees de headlines + stukje tekst en klik vaak door. 41% 

➢ Ik lees de headlines + stukje tekst en klik altijd door. 9% 

 

 

7 Medio 2020 zal de Tukhut onder de nieuwe naam “de Herberg” heropend worden. 

Dan zal de huidige Tukhut Nieuwsbrief in principe vervangen worden door de Herberg 

Nieuwsbrief. 

Wil je straks ook die nieuwe Herberg Nieuwsbrief ontvangen? 

➢ Ja, ik wil straks graag de nieuwe Herberg Nieuwsbrief ontvangen.   100% 

➢ Nee, ik hoef straks de nieuwe Herberg Nieuwsbrief niet meer te ontvangen. 0% 

 

 

8 Heb je nog suggesties, tips of overige opmerkingen m.b.t. de huidige Tukhut Nieuwsbrief? 

➢ Nee.  82% 

➢ Ja,   18% 

De belangrijkste suggesties, tips, opmerkingen zijn: 

- Layout mag aantrekkelijker en/of meer eigentijds: 7 keer 

- Graag alternatieve naam voor de HerBerg: 4 keer 

- Succes Pierre, je doet het prima      : 1 keer 

 

Mocht je naar aanleiding van deze enquêteresultaten nog evt. vragen en/of opmerkingen hebben,  

Dan verneem ik graag via info@tukhut.nl. Met vriendelijke groet, 

 

Pierre Linssen 

webmaster www.tukhut.nl 
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