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Vragenlijst  t.b.v. Haalbaarheidsonderzoek 
dorpshuisfuncties in Baak 
(27-11-2015) 

 
Beste inwoners van Baak, 
 
 
Zoals u wellicht weet zijn we bezig met de plannen voor het realiseren van een  dorpshuis in 
Baak, althans met het onderzoeken van de vraag of in Baak (voldoende) behoefte bestaat aan 
een dorpshuisfunctie en zo ja welke locatie(s) zich daar het beste voor leent/lenen. 
 
Er zijn diverse mogelijkheden voor de locatie van het dorpshuis; dit kan in één gebouw, maar 
ook in verschillende gebouwen die nauw met elkaar samenwerken. Hierbij valt te denken aan 
de centraal gelegen locaties in Baak, zoals de St. Martinusschool, Concordia, achterste deel 
van de kerk en de horecagelegenheden De Bierkaai en Herfkens. Mogelijk zijn er ook nog 
andere locaties die hier niet genoemd zijn.  
 
De gebouwen hebben verschillende gebruikers en er worden diverse activiteiten 
georganiseerd. We zijn benieuwd naar de activiteiten die u belangrijk vindt of welke u graag 
zou zien ontwikkelen. Allereerst willen we graag weten hoe de inwoners van Baak denken over 
dorpsactiviteiten en mogelijkheden voor samenwerking tussen verenigingen en het 
multifunctioneel gebruik van gebouwen. Daarom krijgt iedereen in Baak een enquête 
voorgelegd met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen. Dit kan betekenen dat u 
meerdere enquêtes per huishouden inlevert. 
 
Via de enquête proberen wij de actuele behoefte in beeld te brengen en antwoord te krijgen op 
de vraag of er in Baak voldoende draagvlak is voor een dorpshuis met meerdere functies.  
Voor alle duidelijkheid: in deze onderzoeksfase verplicht u zich absoluut niet tot deelname aan 
activiteiten in het dorpshuis. Met het zo volledig mogelijk invullen van deze vragenlijst helpt u 
wel de werkgroep Dorpshuis in Baak om een plan op te stellen waar u achter kunt staan!  
Wij hopen dat u bereid bent uw medewerking aan deze enquête te verlenen.   
 
Vragen aan kinderen, jongeren en volwassenen 
In de enquête zijn aparte vragen opgenomen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Wilt u 
alle betrokken gezinsleden het voor hen bedoelde onderdeel laten invullen? U kunt de 
vragenlijst kopiëren, maar de vragenlijst staat ook op internet. Digitaal invullen heeft de 
voorkeur, omdat de gegevens dan automatisch verwerkt worden. 
 
Online invullen  
Op de website van Baaks Belang vindt u via http://www.baaksbelang.nl/dorpshuis de online 
vragenlijsten. U kunt ook via onderstaande link direct bij de betreffende vragenlijst komen. 
 
 

 
Volwassenen 

(18 jaar en ouder) 
http://iturl.nl/snwtPRQ 

  

 
Jongeren 

(op voortgezet onderwijs) 
http://iturl.nl/snINIWO 

 

 
Jeugd 

(op basisschool) 
http://iturl.nl/sns8BMu 

 

 
 
Op papier invullen 
Uiteraard mag u de vragen op papier invullen. Het ingevulde formulier wordt opgehaald door 
vrijwilligers van diverse verenigingen en van Baaks Belang.  
 
Uiterlijke datum 
Graag uiterlijk 10 december de vragenlijst invullen. Liefst  via het digitale formulier invullen. 
Binnen een week wordt de schriftelijk ingevulde vragenlijst opgehaald door een vrijwilliger. 
 

http://www.baaksbelang.nl/dorpshuis
http://iturl.nl/snwtPRQ
http://iturl.nl/snINIWO
http://iturl.nl/sns8BMu
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Wanneer u de enquête online invult, wordt uw adres uit de route gehaald, dat scheelt de 
vrijwilligers tijd en werk! Onder andere om die reden vragen we in de enquête naar uw 
persoonlijke gegevens. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
 
Namens de werkgroep Dorpshuis in Baak,  
 
De besturen van Concordia, de Locatieraad van de kerk, Baaks Belang en enkele inwoners op 
persoonlijke titel hebben meegewerkt aan de opzet en uitvoering van deze enquête. 
 
Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met: 
Tanja Bela   0623992448 - Voorzitter Baaks Belang / lid werkgroep 
Ruud Campman  0619431018 - Lid Werkgroep 
Harry Franck   0618721290 - Lid Werkgroep 
Marcel la Croix  0651405802 - Lid Werkgroep 
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Vragen aan volwassen bewoners (18 jaar en ouder) van Baak 

 
 
 

 
Naam  

 

 
Adres + Postcode 

 

 
E-mail adres 

 

 
Telefoonnummer 

 

 
Datum 

 

 
 
 

1. Bent u een  
  
 0  man  
 0  vrouw 
 

2. Wat is uw leeftijd? 
 
 0   18 – 25 
 0   26 – 35 
 0   36 – 45 
 0   46 – 55 
 0   56 – 65 
 0   66 – 75 
 0   76 – 85 
 0   ouder dan 85 
 

3. Wat vindt u van het plan om  een dorpshuis met meerdere functies in Baak te 
realiseren en waarom? 

 
0 Goed idee 
0 Geen goed idee 

 
Graag toelichten: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. Als de Vereniging of Stichting Dorpshuis Baak wordt opgericht wilt u dan hiervan lid 
of donateur worden en jaarlijks contributie betalen om de exploitatie van een 
dorpshuis financieel mogelijk te maken en om het huurbedrag voor verenigingen en 
activiteiten zo laag mogelijk te houden? 

 
Kruis s.v.p. aan welk bedrag u wilt betalen per huishouden per jaar 

 
0  20 euro  
0  50 euro 
0  100 euro 
0  Ander bedrag, namelijk,  ………  euro 
0  Geen bedrag 
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5. Bent u lid van de Baaks Belang? 

 
0  Ja 
0  Nee   
0 Nee, maar ik wil lid worden   
 

  
 

6. Een Dorpshuis kent meerdere functies/activiteiten. Welke functies/activiteiten gaat u 
gebruik van maken? (meerdere antwoorden mogelijk en u kunt een nieuwe activiteit 
toevoegen) 
 

a. Ontmoeten 
 
  0 oefenruimte 
  0 vergaderruimte 
  0 huiskamer met internet/boeken 
  0 ………………………………………………………………………………….. 
 

b. Ontdekken 
 
  0 museum 
  0 expositieruimte 
  0 startpunt (natuur)excursies 
  0 workshops 
  0 historie landschap/kern 

0 …...…………………………………………………………………………… 
 

c. Ontspannen 
 
  0 koersbal 
  0 tuin 
  0 natuurspeelplek 
  0 kinder- en jeugdactiviteiten 
  0 kaartspelen 

0 …...…………………………………………………………………………… 
 
 

d. Ondernemen 
 
  0 uithangbord 
  0 werkplekken 
  0 ontvangst/vergaderruimte klanten 
  0 showroom 
  0 winkel streekproducten 

0 ……...………………………………………………………………………… 
 

e. Zorg 
 

0 dagopvang ouderen 
0 gezamenlijke maaltijd bereiden/nuttigen 
0 hulp clusteren; vraag en aanbod bij elkaar brengen 
0 steunpunt huisartsenzorg 
0 steunpunt fysiotherapie etc. 
0 locatie voor vroeg- en naschoolse opvang leerlingen 
0 ……………………………………………………………………………… 
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f. Aula 
 
  0 opbaren overledene 
  0 condoleance  
  0 koffietafel 
  0 afscheidsborrel 

O ……………………………………………………………………………....... 
 
 
 g. Andere functie 
 
   0 ………………………………………………………………………………….. 
 
   0 ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

7. Bent u misschien zelf van plan om een activiteit te organiseren, bijvoorbeeld een 
workshop over iets dat u goed kunt, waarvoor u gebruik wilt maken van het 
Dorpshuis? 

 
0  Ja 
0  Nee   

 
Graag zo nodig toelichten 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

8. Wilt u meehelpen in de werkgroep om activiteiten te organiseren? 
 

0  Ja 
0  Nee 

 
 
 

9. Bent u lid/donateur van een vereniging, stichting of de kerk in Baak? 
   
  0  Ja 
  0  Nee 
 

a. Ja, bij:  
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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10. Bent u vrijwilliger bij een vereniging of stichting  in Baak? 
   
  0    Ja 

0 Nee 
 

a. Ja, bij: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
11.  Neemt u deel aan (een) activiteit(en) in Baak? 

   
  0    Ja 

0 Nee 
 

        
a. Ja, namelijk aan de volgende activiteiten: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

12. De bibliobus komt niet meer in Baak. In de voormalige St. Martinusschool is als test 
een boeken uitleen- of ruilpunt ingericht. Maakt u of gaat u hiervan gebruik maken? 
 

0 Ja 
0 Weet niet 
0 Nee 
 

 
13.  Zou u vrijwilliger willen worden bij het Dorpshuis in Baak? 

 
0 Ja 
0 Nee, ga verder met vraag 15 
 
 

14. Welke taken wilt u uitvoeren (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

0 helpen bij activiteiten 
0 helpen bij de bar 
0 helpen bij het schoonhouden van het gebouw 
0 helpen bij de verbouwing tot Dorpshuis 
0 helpen bij het onderhoud van het gebouw 
0 helpen bij het onderhoud van het buitenterrein 
0 plaatsnemen in het bestuur 
0 andere klus, namelijk ……………………………………………… 
 

 
15.  Zou u een digitale nieuwsbrief willen ontvangen met alle nieuwtjes en activiteiten 

over het Dorpshuis? 
 

  0   Ja 
  0   Nee 
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16. We hebben een aantal, reeds bestaande en mogelijk nieuwe, activiteiten op een 
rijtje gezet, die in het Dorpshuis georganiseerd zouden kunnen worden, naast de 
reeds bestaande activiteiten. Dit zijn slechts ideeën om de behoefte te peilen, het wil 
dus niet zeggen dat ze ook per se uitgevoerd worden. Wilt u per activiteit aankruisen 
of u in principe wel of niet zou willen deelnemen? 

 
 JA betekent: hieraan zou ik wel willen deelnemen (dit schept geen enkele verplichting) 
 WEET NIET betekent: ik zou op dit moment niet weten of ik wil deelnemen, misschien  
 wel, misschien niet. 
 NEE betekent: voor deze activiteit heb ik zeker geen belangstelling 
  
 Verder vragen we u om nog eigen ideeën in te vullen. 
 

Activiteit Ja Weet 
niet 

Nee  

Cursussen (bv. Bloemschikken, zijde verven, sieraden 
maken)    

   

Workshops (bv. Kleuradvies, kaarten maken, werken met vilt)    

Bewegen (bv, dans, yoga, gymnastiek, nordic walking)                     

Eten (bv. Kookclinic, bierbrouwen, eetcafé, wijnproefavond)              

Muziek (bv. Koffieconcert, Ierse muziekavond, muziekclub)               

Demonstraties (bv. Kettingzaagkunst, roofvogelshow)                      

Lezingen (bv. Tuinieren, reisverslagen)     

Ouderencafé/soos     

Buitenactiviteiten (bv. Jeu de boules)    

       
a. Eigen ideeën:   

………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 

 
      

17. Wilt u een ruimte huren in het Dorpshuis? 
 
 0   Ja 
 0   Nee, ga verder met  vraag 19 

 
 
 

18. Waarvoor wilt u ruimte huren? 
 

0 Kantoorruimte voor zzp’er 
 0 Vergaderruimte 
 0 Workshop-cursusruimte 
 
 0 ………………………………………… 
 
 0 ………………………………………… 
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19. Een financieel gezonde en duurzame exploitatie is een voorwaarde maar is nu nog 
niet inzichtelijk. Kunt u van onderstaande locaties of een combinatie daarvan 
aangeven welke uw voorkeur heeft en daarom het eerst op haalbaarheid zou moet 
worden onderzocht (rekening houdend met de door u aangegeven activiteiten) 
 
0 Gebouw Concordia, voormalige St. Martinusschool en achterste deel kerk 
 
0 Achterste deel kerk, voormalige St. Martinusschool en Horeca 
 
0 Voormalige St. Martinusschool 
 
0 Gebouw Concordia, Sacristie en achterste deel kerk 
   
0 Horeca , gebouw Concordia en achterste deel kerk 
 
0 Een andere combinatie van locaties n.l.:  
 
…….................................................................................................................  
 
 
Eventueel toelichten: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
20. Heeft u nog iets gemist in deze vragenlijst? Heeft u nog andere ideeën? Vragen? 

Opmerkingen of reacties? Zo ja, noteer ze hieronder.       
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u bij eventuele toelichtingen op een apart vel ook uw naam schrijven?  
Hartelijk dank voor het invullen van deze lijst. 
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Vragen aan de jongeren (12-18 jaar) van Baak 

 
 
Beste jongere, 
 
Jullie helpen ons enorm door onderstaande vragen zo goed mogelijk in te vullen. Met jullie 
antwoorden kunnen we een plan maken voor een dorpshuis waar ook voor jullie leeftijd van 
alles te doen kan zijn. 
 
De vragenlijst staat ook op www.baaksbelang.nl 
Ga naar www.baaksbelang.nl , klik op Dorpshuis en daar staat de link naar de vragenlijsten 
voor jongeren (voortgezet onderwijs).  
 
Als je via internet onderstaande vragen invult scheelt dit de werkgroepleden veel werk. 
 
Alvast bedankt.         
 

 
Naam invuller 

 

 
Adres + Postcode 

 

 
E-mail adres 

 

 
Telefoonnummer 

 

 
Datum 

 

 
 

1. Ben je een  
  
 0  jongen  
 0  meisje 

 
2. Wat is je leeftijd? 

 
 …………. Jaar 
 

3. Ben je lid van een vereniging of stichting in Baak? 
  

O Ja (ga naar vraag 3a) 
O Nee 

 
a. Ja, bij: …………………………………………………………………………………….. 

 
4. Worden er in Baak wel eens activiteiten speciaal voor jouw leeftijd georganiseerd? 

   
O Ja (ga naar vraag 4a en 4b) 
O Nee (ga naar vraag 5) 

 
a. Welke activiteiten bedoel je? 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
b. Doe je hier zelf ook aan mee? 

O Ja (ga naar vraag 6) 
O Nee (ga naar vraag 4c) 

 

http://www.baaksbelang.nl/
http://www.baaksbelang.nl/
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c. Kun je hieronder uitleggen waarom je niet mee doet? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Zou je wel willen dat er speciale dingen voor jullie worden georganiseerd? (Als je een 

leuk idee hebt, kun je dat hier ook invullen) 
O Ja (ga naar vraag 5a) 
O Nee (ga naar vraag 6) 

a. Hieronder kun je je eigen ideeën invullen 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

6. We hebben een aantal activiteiten (bestaande en mogelijk nieuwe activiteiten) op een 
rijtje gezet, die misschien voor jullie in het Dorpshuis georganiseerd zouden kunnen 
worden. Dit zijn gewoon wat ideeën om er achter te komen of jullie hier zin in zouden 
hebben. Het wil dus niet zeggen dat ze ook per se uitgevoerd worden. Wil je per activiteit 
aankruisen of je er wel of niet aan zou willen meedoen?  

 JA betekent: hieraan zou ik wel willen meedoen (dit betekent niet dat we 
verwachten dat je dit ook doet 

 WEET NIET betekent: ik zou op dit moment niet weten of ik wil meedoen, 
misschien wel, misschien niet 

 NEE betekent: aan deze activiteit ga ik zeker niet meedoen 
           

Activiteit Ja Weet 
niet 

Nee  

Kookworkshop    

Muziekoptredens (bv. ………………………………………...)    

Bewegen (bv. streetdance)    

Dropping    

Toneel    

Darttoernooi    

Discoavond met dj    

Jongerensoos / café    

 
Welke 2 andere dingen lijken je –naast bovenstaande suggesties- ook leuk? 
   

 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

   
7. De bibliobus komt niet meer in Baak. In de voormalige St. Martinusschool is als test een 

boeken uitleen- en ruilpunt ingericht. Maak je hiervan gebruik of ga je hiervan gebruik 
maken? 

0 Ja 
0 Weet niet 
0 Nee 

 
8. Heb je nog iets gemist in deze vragenlijst? Heb je nog andere ideeën? Vragen? 

Opmerkingen of reacties? Zo ja, noteer ze hieronder. 
 

       …………………………………………………………………………………………………….. 
 
       …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. 
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Vragen aan de jeugd (basisschool) van Baak 

 
Beste jongens en meisjes, 
 
Jullie helpen ons enorm door onderstaande vragen zo goed mogelijk in te vullen. Met jullie 
antwoorden kunnen we een plan maken voor een Dorpshuis in Baak waar ook voor jullie leeftijd 
van alles te doen kan zijn. 
 
De vragenlijst staat ook op www.baaksbelang.nl 
Ga naar www.baaksbelang.nl , klik op Dorpshuis en hier staat de link naar de vragenlijsten voor 
jeugd (basisschool). Als je via internet onderstaande vragen invult scheelt dit de 
werkgroepleden veel werk. 
 
Alvast bedankt. 

           
 

 
Naam invuller 

 

 
Adres + Postcode 

 

 
E-mail adres 

 

 
Telefoonnummer 

 

 
Datum 

 

 
1. Ben je een  

  
 0  jongen  
 0  meisje 
 

2. Wat is je leeftijd? 
 
 …………. jaar 
 

3. Ben je lid van vereniging(en)/stichting(en) in Baak? 
   
  0  Ja (ga naar vraag 3a) 
  0  Nee (ga naar vraag 4)  

 
a. Ja, bij: …………………………………………………………………………………….. 

 
4. Worden er in Baak wel eens activiteiten speciaal voor jouw leeftijd georganiseerd? 

   
  0  Ja (ga naar vraag 4a en 4b) 
  0  Nee (ga naar vraag 5) 
 

a. Ja, namelijk: …………………………………………………………………………… 
b. Doe je zelf mee aan de activiteiten? 

O Ja (ga naar vraag 6) 
O Nee (ga naar vraag 4c) 

c. Kun je hieronder uitleggen waarom je niet mee doet?  
(ga vervolgens naar vraag 6) 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

http://www.baaksbelang.nl/
http://www.baaksbelang.nl/
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5. Zou je wel willen dat er speciale dingen voor jullie worden georganiseerd? (Als je een 
leuk idee hebt, kun je dat hier ook invullen) 

 
O Ja (ga naar vraag 5a) 
O Nee (ga naar vraag 6) 

 
a. Heb je zelf leuke ideeën? Vul ze hier in! 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
6. We hebben een aantal activiteiten op een rijtje gezet, die misschien voor jullie in het 

Dorpshuis georganiseerd zouden kunnen worden. Dit zijn gewoon wat ideeën om er 
achter te komen of jullie hier zin in zouden hebben. Het wil dus niet zeggen dat ze ook 
per se uitgevoerd worden. Wil je per activiteit aankruisen of je er wel of niet aan zou 
willen meedoen? 

   - JA betekent: hieraan zou ik wel willen meedoen (dit betekent niet dat we verwachten  
    dat je dit ook doet 
   - WEET NIET betekent: ik zou op dit moment niet weten of ik wil meedoen, misschien   
     wel, misschien niet 
   - NEE betekent:  aan deze activiteit ga ik zeker niet meedoen 

  
Verder vragen we je om nog eigen ideeën in te vullen 
          

Activiteit Ja Weet 
niet 

Nee  

Schminken    

Kinderkookcafé    

Bewegen (bv. streetdance)    

Pannenkoekbakwedstrijd    

Toneel    

Carnavalsmiddag    

Bonte avond    

Jeugdhonk / soos    

 Welke 2 dingen lijken je – naast bovenstaande suggesties- ook leuk?   
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

    
7. De bibliobus komt niet meer in Baak. In de voormalige St. Martinusschool is als test een 
boeken uitleen- en ruilpunt ingericht. Maak je hiervan gebruik of ga je hiervan gebruik 
maken? 

 
0 Ja 
0 Weet niet 
0 Nee 

 
8. Heb je nog iets gemist in deze vragenlijst? Heb je nog andere ideeën? Vragen? 
Opmerkingen of reacties? Zo ja, noteer ze hieronder. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

       
 
 Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. 


