
 

S.V.P. naar volgende pagina voor vervolg van de enquête 

Enquête JazzClub Hengelo – December 2012 
 
Ook in 2013 wil JazzClub Hengelo jazz minnend Hengelo en omstreken verrassen met goede en 
gevarieerde livemuziek. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze concertagenda aansluit bij de 
wensen van ons publiek. Tot dat publiek rekenen we naast trouwe leden en bezoekers ook mensen 
die de weg naar onze concerten nog niet weten te vinden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat er 
voor goede jazzmuziek meer publiek te vinden moet zijn dan we de afgelopen periode hebben mogen 
verwelkomen. Het komende jaar gaan we ons dan ook inspannen om via diverse media, ook online, 
meer jazzliefhebbers te interesseren voor onze concerten. Dit uiteraard zonder concessies te doen 
aan de kwaliteit en de puurheid van de programmering.  
 
Met het oog op het bovenstaande verzoeken wij u vriendelijk de onderstaande vragen te beant-
woorden en dit formulier retour te mailen. U kunt het formulier ook printen en ingevuld versturen per 
post, naar JazzClub Hengelo, p/a Colensostraat 7-13, 7551 HA Hengelo Ov. 
Nb. Indien u het formulier online hebt gedownload kunt u het bestand printen invullen, daarna scannen en 
mailen aan webmaster@jazzclubhengelo.nl of naar hierboven genoemd adres sturen. Wilt u alsnog of nogmaals 
het formulier via de mail ontvangen, vraag de webmaster. 
 
NB. Indien u dit formulier digitaal invult en via mail terugstuurt, gaat u als volgt te werk, om te voor-
komen, dat u een leeg formulier retourneert: Sla dit bestand op op uw Pc waar u het makkelijk terug 
kunt vinden – bijv. op uw bureaublad. Open het in Word en vul het zo volledig mogelijk in. Sla het 
bestand vervolgens opnieuw op. Nu kunt u het als bijlage meesturen naar: 
webmaster@jazzclubhengelo.nl. Wilt u s.v.p. in de Onderwerp-regel typen: enquête JCH.  
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 

 (s.v.p. aanklikken , wordt ) 
 
 

1. Vindt u dat jazzmuziek (in de breedste zin) in Hengelo moet blijven klinken? 
 Ja 

 Nee 
 
2. Vindt u dat Jazzclub Hengelo tot op heden een stimulerende rol heeft gespeeld in de promotie 

van de jazzmuziek?  
 Ja 

 Nee 
Zo niet, wat kan volgens u beter? 
      

 
3. Wat vond u van de programmering  in het afgelopen jaar? 

 Een goede mix 

 Niet interessant 

 Te weinig aandacht voor mijn favoriete jazzstijl(en):  
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4. Momenteel organiseert Jazzclub Hengelo twee keer per maand een concert. Wat vindt u van 
deze frequentie? 

 Te veel  

 Voldoende 

 Te weinig 
 

5. Vindt u de zondag een goede dag voor de concerten? 
 Ja 

 Nee 
Zo niet, welke dag heeft dan uw voorkeur? 

 maandag /  dinsdag /  woensdag /  donderdag /  vrijdag /  zaterdag 
 

6. Vindt u de huidige aanvangstijd van 16.00 uur (tot 18.00 uur) geschikt? 
 Ja 

 Nee 
Zo niet, welk tijdstip heeft dan uw voorkeur? 

 ochtend /  voormiddag /  namiddag /  avond   
Of uw gewenste, exacte tijdstip:       

 
7. Vindt u de huidige locatie, het theatercafé (brasserie So Nice) van het RABO theater, 

geschikt? Opmerking: voor een grote orkestbezetting (zoals een Big Band) wordt uitgeweken 
naar een foyer van het RABO theater. 

 Ja 

 Nee 
Eventuele opmerking hieromtrent: 
      

 
8. Tot slot en indien voor u van toepassing: zou u willen aangeven wat u ervan heeft 

weerhouden met enige regelmaat onze concerten te bezoeken? 
       

 
 
Dan hebben wij nog één vraag voor degene die dit aanspreekt (zie ook de Nieuwsbrief): 

• Voor een goede doorstart van JazzClub Hengelo wil ik ook graag mijn steentje bijdragen en 
mijn medewerking verlenen aan het (onbezoldigd) bestuur van JCH.  
Mijn bijdrage / capaciteit bestaat uit:  
      
Mijn naam is:        

Telefoonnummer:       

E-mailadres:       
 

 
 
Met vriendelijke groet 
Bestuur JazzClub Hengelo 
Zie ook: www.jazzclubhengelo.nl  

http://www.jazzclubhengelo.nl/
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