
Resultaten Oog & Optiek corona-enquête mei 2020 
 
In mei 2020 hebben we onder de leden van fotoclub Oog en Optiek een enquête gehouden 
om te zien of we de clubavonden in juni door willen laten gaan en zoja, in welke vorm. Deze 
vraag werd gesteld naar aanleiding van de corona maatregelen die de regering heeft 
ingesteld. Ten gevolge hiervan moeten maatregelen worden getroffen en mogen slechts 
een beperkt aantal mensen in de zaal van de Schakel of het Westhoffhuis (maximaal 30). 
De volgende vragen werden gesteld: 
 

1. Als aan de veiligheidseisen is voldaan, ga ik: 
a. Waarschijnlijk wel komen naar de clubavonden 
b. Niet komen naar de clubavonden 

2. Als het mogelijk is de clubavonden in het Westhoffhuis te houden, dan: 
a. Ga ik niet komen, ondanks dat de Westhoffhuis zaal groter is 
b. Ga ik wel komen naar het Westhoffhuis, maar ik ga niet naar de Schakel 
c. Ga ik wel komen; de Schakel of Westhoffhuis maakt geen verschil voor mij 

3. Als de clubavonden digitaal verzorgd worden heb ik de voorkeur voor: 
a. Een live uitzending via internet die ik op de computer kan volgen 
b. Een opgenomen versie van de avond die ik later kan bekijken op het moment 

dat mij uit komt 
c. Ik kom liever zelf naar de clubavond  
d. Ik heb geen interesse in het digitaal bekijken van de clubavond en kom ook 

niet naar een clubbijeenkomst 
 
De enquête werd verstuurd op 17 mei 2020 en de einddatum voor reageren was op 22 mei 
2020. In totaal 37 leden reageerden op de oproep de enquête in te vullen. De resultaten zijn 
hieronder grafisch weergegeven; 
 

1. Als aan de veiligheidseisen is voldaan, ga ik: 
a. Waarschijnlijk wel komen naar de clubavonden 
b. Niet komen naar de clubavonden 

 

 
 



2. Als het mogelijk is de clubavonden in het Westhoffhuis te houden, dan: 
a. Ga ik niet komen, ondanks dat de Westhoffhuis zaal groter is 
b. Ga ik wel komen naar het Westhoffhuis, maar ik ga niet naar de Schakel 
c. Ga ik wel komen; de Schakel of Westhoffhuis maakt geen verschil voor mij 

 
 

3. Als de clubavonden digitaal verzorgd worden heb ik de voorkeur voor: 
a. Een live uitzending via internet die ik op de computer kan volgen 
b. Een opgenomen versie van de avond die ik later kan bekijken op het moment 

dat mij uit komt 
c. Ik kom liever zelf naar de clubavond  
d. Ik heb geen interesse in het digitaal bekijken van de clubavond en kom ook 

niet naar een clubbijeenkomst 

 
 
 



De conclusie uit deze enquête is dat bij het houden van twee clubbijeenkomsten in juni 
2020 (voor de vakantiestop); 
 

1. 26 van de 37 leden (70,3%) die hebben gereageerd geven aan te waarschijnlijk te 
willen komen naar de clubavonden, mits aan de veiligheidseisen wordt voldaan. 11 
leden (29,7%) geeft aan niet te willen komen. 

2. Op de vraag of de leden liever naar het (grotere) Westhoffhuis komen dan naar de 
Schakel, antwoordt 26 van de 37 leden (70,3%) dat het niet uitmaakt of de 
clubavond wordt gehouden in het Westhoffhuis of de Schakel. 11 leden (29,7%) 
geeft aan toch niet te willen komen, ondanks dat het Westhoffhuis groter is. Geen 
enkel lid (0%) geeft aan de voorkeur te hebben voor het Westhoffhuis boven de 
Schakel, en dan toch te komen. 

3. Op de vraag hoe eventueel digitaal bijwonen (van huis uit, achter de computer) van 
de clubavond er uit zou moeten zien, antwoorden 16 van de 37 leden (43,2%) dat ze 
toch de voorkeur geven aan live bijwonen van de clubavond, 13 leden (35,1%) geven 
aan dat ze liever een opgenomen clubavond bekijken, terwijl 7 leden (18,9%) 
aangeven de voorkeur te hebben voor een live uitzending. 1 lid (2,7%) geeft aan dat 
hij/zij geen prijs stelt op bijwonen van de clubavond noch het zien van een digitale 
versie.  
Een groter deel van de leden (35,1% tegen 18,9%) geeft de voorkeur aan een 
opgenomen versie van de clubavond boven een live uitzending. 

 
De enquête bevatte ook een veld waarin opmerkingen konden worden gegeven. Niet alle 
leden hebben hiervan gebruik gemaakt. Hieronder de opmerkingen die zijn gegeven (namen 
weggelaten); 
 

• Prettig is zowel live, zodat je vragen kan stellen als een opgenomen versie voor 
mensen die die avond niet uitkomt. 

• Hoewel ik graag zou komen is het verstandiger om het niet te doen als risico patiënt 
• Van belang is dat er optimaal geventileerd wordt; dwz een deur open en eventueel 

een raam op een kier. Afhankelijk van de temperatuur een dikke jas mee -;) 
• Ik heb respect voor de mogelijkheden die worden onderzocht maar ik wil elk risico 

mijden omdat ik binnenkort opa hoop te worden... 
• Lastig punt. Maar liever wil ik zo snel na de versoepeling eerst de ontwikkelingen van 

eventueel terugkerende besmettingen aanzien en nog niet in ruimtes met meerdere 
mensen verblijven.Na de zomervakantie weer bijeenkomsten in zaaltjes als we meer 
inzichten in ontwikkelingen hebben. 

• Ik vind het wel spannend om te komen maar verlang ook weer naar contact met de 
andere clubleden. 

• Mooi voorbereid al! Mijn complimenten. Groet. 
• Fijn dat jullie dit onderzoeken 
• Laten we eens gaan testen met live uitzenden en maak hier een opname van. Om te 

kijken hoe dat is en er van te leren. Achteraf zouden we dan kunnen besluiten deze 
te publiceren zodat leden achteraf terug kunnen kijken. Maar publiceer niet te snel 
en doe dit bijv een maand later, zodat er interesse is en belang bij is om er live bij te 
zijn. 

• De Geplande gast van 3 Juni wil ik graag meemaken, maar verder vind ik het teveel 
gedoe. Mijn voorstel: stel alles uit rotjes hopelijk in september weer wat normaler 
kan. Dring er in elk geval op aan dat alleen leden komen die zich topfit voelen en met 
een idem omgeving. 

• Succes met alles!! 
• Ivm.gezondheid geen bezoek aan clubavonden meer 



• Vraag 3, antwoord c, maar als dat niet mogelijk is doordat de veiligheidseisen niet 
haalbaar zijn of omdat er te weinig animo is, dan antwoord b. 

• In mijn huishouden van 3 personen bevinden zich 2 kankerpatiënten en twee 
personen met afweeronderdrukkende medicatie 

• 3 juni zal ik er niet zijn, maar de laatste club avond voor de zomer stop probeer ik te 
komen. 

 
Erik van den Elsen, 24 mei 2020. 
 


