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1. INTRODUCTIE 
 
 

1.1 Response 
 

De Haarlemsche Jachtclub heeft op het ogenblik 451 leden. Hiervan zijn 120 jeugdlid en 31 zijn donateur.  
Een aantal leden (6 personen) hebben geen e-mail adres. Ans Persoon heeft hen telefonisch gevraagd of zij 
de Schuimspatten per post willen blijven ontvangen.  
Op 12 februari j.l. zijn alle andere leden en donateurs per e-mail gevraagd hoe hen de digitale versie van de 
Schuimspatten bevalt. 194 Leden en donateurs hebben de enquête ingevuld; een response van 44%. 
 
Dit rapport is zeer uitgebreid, aangezien de openbaarheid en goede verantwoording van conclusies belangrijk 
zijn. Om alleen een indruk te krijgen volstaat het lezen van de overzichten (hoofdstuk 3 en 5). 

 
1.2 Schuimspatten op papier 
 
Er zijn 111 leden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en een deel hiervan is zelfs al veel ouder. Velen 
van hen zien wij regelmatig bij de HJC, anderen wonen ver(der) weg en/of zijn minder mobiel. Uiteraard komt 
een groot gedeelte van de aanvragen voor een papieren Schuimspatten uit deze leeftijdsgroep. Hier hebben 
wij respect en begrip voor. Het aardige is dat het aantal aanvragen veel minder is dan het aantal oudere leden. 
Er zijn dus veel leden die zich (al dan niet moeiteloos) aanpassen aan de nieuwe dimensies van deze tijd. 
 
Wij hebben de indruk dat de vraag ‘wilt u betalen voor printen/verzenden van een papieren versie’ bij 
sommigen voor enige onrust heeft gezorgd. Onze excuses daarvoor. Leden die via de enquête een  
papieren Schuimspatten hebben aangevraagd ontvangen deze gratis, ook als zij deze opgestuurd krijgen.  
Met de enquête wilden wij de wensen en mogelijkheden voor dit ogenblik inventariseren. De betreffende 
enquêtevraag was dus vooral informatief bedoeld.  
 
Een groot aantal leden heeft aangegeven om te willen helpen met het printen en versturen van papieren 
versies. Hartelijk dank! Deze leden zijn, in volgorde van aanmelding: 
 
1. N.  Kuhl 
2. Jaap van der Leij 
3. Goke van Beijeren 
4. Auke Bender 
5. C. Kuiper 
6. Nelleke Balkema-Bouwer 
7. Theo van Meerwijk 
8. Ronald ter Haar 
9. W. Horsten 
10. W.F. Lubberink 
11. O. Dijk 
 
Mist u uw naam op de lijst? Er hebben zich ook nog 2 leden zonder naamsvermelding opgegeven. Deze 
leden, en anderen die toch ook willen helpen, kunnen zich melden bij redactie@haarlemschejachtclub.nl. 
 
 

 
 

2. OPMERKINGEN EN TIPS 
 

2.1 Acties n.a.v. opmerkingen en tips 
 

Naast het individueel beantwoorden van vragen en opmerkingen per mail heeft Leo Roelofs op 9 maart j.l. in 
het clubhuis uitleg/instructies gegeven hoe de Digitale Schuimspatten het makkelijkst geopend en gelezen kan 
worden. Wie niet aanwezig kon zijn, maar wel geïnteresseerd is in meer uitleg, kan met Leo Roelofs alsnog 
een afspraak maken: webmaster@haarlemschejachtclub.nl. 
 



 

 
2.2 Opmerkingen en tips 
 
Velen hebben opmerkingen geplaatst. Hetgene dat een aanvulling is en/of kan worden opgevolgd is hieronder 
vermeld, gecategoriseerd naar strekking. Niet altijd is de letterlijke tekst gekopieerd. Bij (soortgelijke) 
opmerkingen is de tekst dubbeldik en het aantal (b.v. 2x) vermeld. Onze reactie staat ernaast. 
 
VERSTREKKEN PAPIEREN SCHUIMSPATTEN 
Aan de ouderen denken, zij willen liever de papieren   Natuurlijk, dat gebeurt op aanvraag en  
versie, hen deze gratis verstrekken (3x)   ouderen zonder email adres zijn gebeld.  
Schuimspatten ophalen te duur voor niet op de haven liggende. Gratis opsturen op aanvraag. 
Bij eventuele betaling donateurs uitsluiten van een bijdrage  Wordt bezien in het geval dat er een bijdrage  
voor printen en/of verzenden.     gevraagd gaat worden. Dit is nu niet het geval. 
 
KOSTENBESPARING 
Naast kostenbesparing ook papierbesparing en  Klopt. 
en milieuvriendelijker. (4x) 
Ik prefereer de papieren versie, maar gezien    Dank. 
de enorme kostenbesparing begrijp ik het. (3x) 
Aantonen wat er met het uitgespaarde geld wordt gedaan. Vraag naar bestuur. 
Gebruiken voor liggeldverlaging of zeewaardige rubberboot. Vraag naar bestuur. 
Als kosten te hoog worden, dan is het beter om het  Kostenbesparing is een positieve bijzaak, 
lidmaatschap te verhogen.      er zijn ook redactionele uitvoeringsproblemen. 
Procedure ongewenst: isolatie van de kosten en dan   Schuimspatten wordt gehandhaafd, maar op 
besluiten of we de activiteit/service willen handhaven.  bescheiden schaal en op verzoek. 
Kosten worden naar leden verschoven i.v.m. zelf uitprinten.  Nee, papieren versie is gratis beschikbaar. 
Leden moeten kosten maken en daarnaast gaat ook   M.u.v. eventueel ophalen (benzinekosten),  
het lidmaatschap omhoog.      maken de leden geen kosten. 
 
HET VERZENDEN 
Belangrijke berichten zo mogelijk nog graag apart per e-mail. Wordt gedaan en blijft zo. 
Digitale Schuimspatten naar meerdere adressen in één gezin. Vraag naar webmaster. 
Social media kanalen meer inzetten.    Vraag naar webmaster. 
 
VERBETERING SCHUIMSPATTEN 
Advertenties interactief, extra waarde adverteerders (2x). Tip naar redactie. 
Verminderen van de communicatie kanalen (nu site,  Vraag naar webmaster. 
schuimspatten, nieuwsbrief) en meer focus op site (2x). 
Inhoud Schuimspatten verwerken in de gewone website en  Vraag naar webmaster. 
die voorzien van een nieuwsbrieffunctie. 
Opmaak beter afstemmen op digitale uitvoering.   Tip naar redactie. 
Kleurrijker maken, is nu wat saai.     Tip naar redactie. 
Foto’s uit kunnen vergroten.     Tip naar redactie. 
Volledig iPad-scherm gebruiken (m.a.w. iets meer inzoomen),  Tip naar redactie. 
zodat letters iets beter leesbaar zijn. 
 
HET DIGITAAL LEZEN 
Digitaal leest moeilijker/minder prettig dan een boekje. (6x) Alle begrip. 
Moet eerst pc aanzetten om te lezen en kan niet meer even  Alle begrip. 
de Schuimspatten pakken/naslaan. (3x) 
Geen reclame in de Issuu uitvoering (2x)    Reclame is weg na aankoop licentie Issuu. 
Ik download de Pdf op mijn tablet en lees dan in delen.  Handig, wellicht ook een tip voor anderen. 
Bij ledenvergadering neem ik de verslaglegging op IPad mee. Handig, wellicht ook een tip voor anderen. 
Tip om Schuimspatten te lezen via IBooks prima, gaat goed. Wellicht ook handig voor anderen. 
Lezen op Ipad gaat niet zo goed.     Misschien via IBooks proberen en/of Pdf? 
Digiarchief bereikbaar maken voor nalezen.   Pdf is al beschikbaar via ledenpagina. 
Papieren versie heeft meer emotionele waarde, geeft a.h.w.  Alle begrip. 
meer verbondenheid met de vereniging. 
Digitaal lezen moet wennen en dat zal het op den duur ook Graag melden als de digitale versie voldoende 
wel doen.         ‘gewend’ is en papieren niet meer ‘nodig’ is. 
 

 
 



 

 
 
3. OVERZICHT RESULTATEN  
 
 
De vragen zijn gecategoriseerd op het rapportcijfer, begrip voor digitalisatie, hoe het lezen bevalt en o.a. de 
lay-out van de digitale Schuimspatten. Daarnaast zijn aanvragen voor een papieren versie geteld en verwerkt. 
 
Voor het ‘rapportcijfer’ (A) is gewoon het gemiddelde berekend op de schaal 1 t/m 10. 
Het tellen van het aantal leden dat een papieren Schuimspatten wenst (E) is vanzelfsprekend in aantallen. 
 
Voor de overige vragen (B t/m D) is een 5-punts-schaal gebruikt van helemaal oneens (1 punt) t/m helemaal 
eens (5 punten). Hoe hoger het aantal punten en het gemiddelde cijfer, hoe meer men het dus eens is met de 
stelling. Alle resultaten zijn afgerond op één decimaal. 
 
 
A. Welk cijfer geeft u de Digitale Schuimspatten t.o.v. de papieren?  

 
Digitaal:     7,5 
Papier:     7,7 
 

B. Is er begrip dat de Schuimspatten wordt gedigitaliseerd? 
 
Begrip digitaal    4,5    
Waardering kostenbesparing  4,6 
 

C. Gaat de Schuimspatten in digitale vorm minder gelezen worden? 
 
Ik lees de Schuimspatten veel  4,0 
Digitaal lees ik evenveel  3,8 
 

D. Hoe bevalt het lezen van de Digitale Schuimspatten? 
 
Digitaal is makkelijk/prettig   3,8 
Digitaal is aanvaardbaar  4,0 
Waardering Issuu versie t.o.v. Pdf 3,6 
Lezen op PC en/of Laptop  4,0 
Lezen op Ipad of ander tablet  3,7 
 

E. Wat vindt men van de huidige digitale versie? 
 
Digitaal is mooi    4,3  
Digitaal nodigt uit tot lezen  3,5  
Foto’s downloaden handig  4,0 
Links zijn handig   4,2   
Uitprinten is handig   3,2 
Bewaren op pc handig   3,3 
 

F. Hoeveel leden willen nog een papieren Schuimspatten en daar evt. voor betalen? 
 
Totaal     51 
Ophalen HJC    24 
Opsturen post    27 
Betalen printen/verzenden  13 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. RESULTATEN, EVALUATIE EN CONCLUSIES 
 

 

A. Welk rapportcijfer krijgt de Schuimspatten, digitaal en papier?  
 
Resultaten: 
Digitaal: 7,5 
Papier: 7,7 
 
Onderstaand een overzichtje waarbij het aantal extreme cijfers (1 of 10) zijn genoemd. 
 
Digitaal onvoldoende (t/m 5 op de schaal 1 t/m 10): 25 keer, waarvan 4x een 1.  
Papier onvoldoende (t/m 5 op de schaal 1 t/m 10): 18 keer, waarvan 1x een 1. 
 
Digitaal voldoende (6 t/m 10):    169 keer, waarvan 18x een 10.  
Papier voldoende (6 t/m 10):    176  keer, waarvan 28x een 10. 
              
Evaluatie en conclusies: 
Zoals hierboven aangegeven, zijn er extreme cijfers ingevuld en dat is natuurlijk prima. 
Met de extreme cijfers geeft men ook meteen aan of hij/zij nog wel (10) of geen (1) digitale Schuimspatten op 
papier wil. Zoals verwacht, zijn er dus vooral bij de papieren Schuimspatten de meeste extreme positieve 
cijfers te zien (28x een 10) en bij de digitale versie de meeste extreme lage cijfers (25x onvoldoende).  
 
Totaal 45 leden hebben via de enquête aangegeven de Schuimspatten op papier te willen blijven ontvangen. 
45 Reagerende leden op het totaal van 451 leden = 45 : 451 = afgerond 10%. 
 
Beide versies kregen een heel ruime voldoende!  
Dat de Digitale Schuimspatten qua rapportcijfer 0,2 punt lager scoort dan de papieren versie, met in 
achtneming van alle gegeven cijfers, is wat ons betreft een prima resultaat.  

 
 

B. Is er begrip voor dat de Schuimspatten wordt gedigitaliseerd? 
 
Resultaten: 
Begrip digitaal:   4,5 
Waardering kostenbesparing: 4,6 
 
Natuurlijk leidden meerdere factoren tot het uiteindelijke plan van digitalisatie.  
Met de redactie van de Schuimspatten heeft het bestuur een aantal problemen en nieuwe mogelijkheden 
besproken, waarbij de wens van diegene die het werk daadwerkelijk uitvoeren zwaar werd meegewogen.  
Over de mogelijkheden van een digitaal clubblad hebben de leden een waardeoordeel kunnen geven (zie E).  
Daarnaast noemden wij de kostenbesparing en deze werd als een zeer positief punt beoordeeld. 
Waarschijnlijk heeft deze besparing ook tot meer begrip voor de digitalisatie geleid en daarom vergeleken  
wij de volgende vragen met elkaar: 
 
Ik begrijp waarom de Schuimspatten digitaal verzonden gaat worden.  
Totaal aantal punten:     878 
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   4,5 (zie hierboven) 
 

De kostenbesparing is belangrijk voor de vereniging. 
Totaal aantal punten:     898 
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   4,6 (zie hierboven) 
 
Evaluatie en conclusies: 
De maximaal te behalen score is natuurlijk 5. In dat geval zouden alle invullers er dus begrip voor hebben dat 
de Schuimspatten digitaal verzonden gaat worden. Die score is uiteraard niet behaald, maar wel een 4,5. 
Daarnaast geeft de stelling dat de kostenbesparing belangrijk is voor de vereniging een score van 4,6. 
Over het algemeen kan gezegd worden dat er begrip is voor de digitalisatie, mede door de kostenbesparing. 
Het gemiddelde cijfer voor het begrip voor de digitalisatie is hoog. 
 

 



 
 
 
C. Gaat de Schuimspatten in digitale vorm minder gelezen worden? 

 
Resultaten: 
Ik lees de Schuimspatten veel 4,0 
Digitaal lees ik evenveel  3,8  
 
Natuurlijk willen we niet dat ons clubblad minder gelezen gaat worden in de digitale vorm. 
We willen vooral weten of de leden die de Schuimspatten veel lazen (de ‘veel-lezers’), de digitale vorm net 
zoveel blijven lezen. Daarbij is belangrijk of de ‘veel-lezers’ die géén papieren versie hebben aangevraagd,  
het blad digitaal toch evenveel zullen blijven lezen. 
We hebben daarom de volgende vragen met elkaar vergeleken: 
 
Ik las de Schuimspatten (op papier) altijd uitvoerig. 
Totaal aantal punten:     784 
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   4,0 (zie hierboven) 
 

Ik ga de digitale vorm net zoveel lezen. 
Totaal aantal punten:     739 
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   3,8 (zie hierboven) 
 
Evaluatie en conclusies: 
Om een uitspraak te kunnen doen hoe (vooral) de ‘veel-lezers’ op de digitalisering reageren, hebben we de 
antwoorden gesplitst. 
 
Resultaten bij leden die de Schuimspatten op papier houden = groep 1 
 
Ik las de Schuimspatten (op papier) altijd uitvoerig. 
Totaal aantal punten:     213  
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   4,4  
 

Ik ga de digitale vorm net zoveel lezen. 
Totaal aantal punten:     113 
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   2,3 
 
Resultaten bij leden die géén Schuimspatten op papier houden = groep 2 
 
Ik las de Schuimspatten (op papier) altijd uitvoerig. 
Totaal aantal punten:     571 
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   3,9 
 

Ik ga de digitale vorm net zoveel lezen. 
Totaal aantal punten:     626 
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   4,3 
 
Bij groep 1 scoort het ‘digitaal evenveel blijven lezen’ dus laag (2,3), t.o.v. het gemiddelde (3,8 - zie eerste 
tabel). Bij groep 2 scoort ‘het digitaal evenveel blijven lezen’ boven het gemiddelde (4,3).  
 
 
Binnen groep 1 en 2 hebben we vervolgens de ‘veel-lezers’ gescheiden, omdat we graag willen dat de ‘veel-
lezers’ de Schuimspatten veel blijven lezen, in welke vorm dan ook. Als zij aangeven de digitale 
Schuimspatten helemaal niet te gaan lezen, is dat niet erg als zij toch al een papieren Schuimspatten krijgen.  
 
De ‘veel-lezers’ hebben op de vraag ‘ik las de Schuimspatten altijd uitvoerig’ code 4 (‘eens’) of code 5 
(‘helemaal eens’) ingevuld.  
 
Iemand die Schuimspatten veel minder gaat lezen heeft op de vraag ‘ik ga de digitale Schuimspatten evenveel 
lezen’ geantwoord met code 2 (‘oneens’) of code 1 (‘helemaal oneens’). 
 
 
 
 



 
 
 
In aantallen is dit als volgt: 
 
Van de 39 veel-lezers uit groep 1 (nog papier) zouden er 31 leden digitaal veel minder gaan lezen. 
Van de 104 veel-lezers uit groep 2 (geen papier) gaan er 3 leden digitaal veel minder lezen. 
 
Daarbij is een opvallende resultaat: 
 
Totaal ‘niet-lezers’ uit groep 1 (nog papier):  4 leden 
Deze 4 leden zijn het dus ‘helemaal oneens’ (cijfer 1) of ‘oneens’ (cijfer 2) met de stelling dat zij de papieren 
Schuimspatten veel lazen. Toch hebben zij een papieren versie aangevraagd, die andere leden dus voor hen 
gaan uitprinten (vrijwilligerswerk) en wellicht ook opsturen (kosten vereniging).  
 
Als we dat vergelijken met wat we bovenstaand zagen: 
Van de 104 veel-lezers uit groep 2 (geen papier) gaan er digitaal veel minder lezen: 3 leden 
 
Aan de ene kant zijn er dus 4 leden die de Schuimspatten op papier gaan krijgen, maar deze nauwelijks lezen 
en aan de andere kant zijn er dus 3 leden die geen Schuimspatten op papier hebben aangevraagd, maar de 
digitale versie nog maar weinig gaan lezen, terwijl zij dat vroeger wel deden. 
 
Natuurlijk mocht iedereen een papieren Schuimspatten aanvragen, maar volgens het gevoel zouden de 
laatstgenoemde lezers meer plezier aan een extra papieren versie beleven, dan de eerstgenoemde lezers! 
 
Gelukkig gaat het hier maar om een klein aantal leden en blijven de andere ‘veel-lezers’ gewoon veel lezen, 
digitaal òf vanuit een papieren versie.  
 
 
Uit al deze vergelijkingen blijkt dus dat de ‘veel-lezers’ die een papieren versie hebben aangevraagd een 
digitale versie veel minder zouden gaan lezen, terwijl onder de ‘veel-lezers’ die hebben aangegeven alleen 
nog digitaal te gaan lezen er 3 leden zijn die de digitale vorm weinig gaan lezen.  
 
 

D. Hoe bevalt het lezen van de Digitale Schuimspatten? 
 
Resultaten: 
Digitaal is makkelijk/prettig    3,8 
Digitaal is aanvaardbaar   4,0 
Waardering Issuu versie t.o.v. Pdf  3,6 
Lezen op PC en/of Laptop   4,0 
Lezen op Ipad of ander tablet  3,7 
 
Evaluatie en conclusies: 
De resultaten spreken hier voor zich. 
Niet iedereen vindt het digitaal lezen makkelijk/prettig (3,8), maar het wordt redelijk goed aanvaard (4,0). 
 
Het Issuu-versus Pdf (3,6) is wel boven de 3, dus de meerderheid leest liever bladerend dan in Pdf. 
Uit de ontvangen opmerkingen kunnen we concluderen dat de reclame een reden is waarom men (soms) 
liever de Pdf-versie gebruikt dan de Issuu-blader-versie. Alle reclame vervalt bij aankoop van een Issuu-
licentie. Via de enquête en per separate mail kregen wij veel vragen over het vergroten, wat vaak lastig blijkt te 
zijn en niet altijd goed gaat met de Issuu-versie. Vooral met de oude IPad zijn er problemen en vaak verdient 
het lezen van de Pdf-versie via IBooks ook de voorkeur.  
 
Leo Roelofs heeft al veel leden uitleg gegeven hoe de Schuimspatten het beste gelezen kan worden en ook 
vele algemene vragen beantwoord. In het clubhuis is hier op 9 maart ook nog een bijeenkomst over geweest, 
waarvoor wij een persoonlijke uitnodiging stuurden naar de leden die bij de vraag ‘Het digitaal lezen is prima, 
of aanvaardbaar’ een 1 (helemaal oneens) of een 2 (oneens) hadden ingevuld.  
De opkomst was matig en een paar leden konden helaas niet komen. Blijkbaar zijn veel problemen opgelost. 
Wel bleek tijdens de bijeenkomst weer dat het vergroten vaak lastig gevonden wordt en ook niet optimaal te 
krijgen is. Bij vergroting worden letters onduidelijk. Dit is op te lossen door gebruik van lettertype 14 i.p.v. 12. 
 
 



 
 
 

E. Wat vindt men van de huidige digitale versie? (lay-out) 
 
Resultaten: 
Digitaal is mooi   4,3  
Digitaal nodigt uit tot lezen  3,5 
Foto’s downloaden handig  4,0 
Links zijn handig   4,2  
Uitprinten is handig   3,2 
Bewaren op pc handig  3,3 
 
Evaluatie en conclusies: 
De uitgangspositie is dat de leden de digitale Schuimspatten over het algemeen mooi vinden, de gemiddelde 
score is hoog (4,3 op de schaal van 5). Het foto’s downloaden en gebruiken van de links worden als positieve 
punten gewaardeerd van de digitale vorm. Het uitprinten en bewaren op de pc wordt minder interessant 
gevonden. 
 
Het valt op dat de stelling dat de digitale Schuimspatten uitnodigt tot lezen minder goed scoort.  
Om hier een beter zicht op te krijgen, vergelijken wij de vraag of de leden de Schuimspatten mooi vinden met 
zowel de uitslagen van ‘nodigt uit tot lezen’ als ‘bladerend lezen Issuu t.o.v. Pdf’ (de gegevens van item D.):  
 
De digitale Schuimspatten is mooi: 
Totaal aantal punten:     825 
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   4,3 
  
De digitale Schuimspatten nodigt uit tot lezen: 
Totaal aantal punten:     682 
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   3,5 
    
Het lezen via Issuu is beter dan Pdf: 
Totaal aantal punten:     696 
Gemiddelde score schaal 1 t/m 5:   3,6 
 
 
Zowel het ‘lezen via Issuu’ (gemiddeld 3,6) en het ‘uitnodigen tot lezen’ (3,5) scoren lager dan het ‘mooi 
vinden’ (4,3). Als we naar de aantallen en negatieve scores gaan kijken, dan zien we het volgende: 
 
               1= helemaal oneens     2 = oneens      totaal: 1 / 2 punten 
 
‘mooi’                   6 leden               1 lid         7 leden  
‘nodigt uit’       18 leden            24 leden               42 leden 
‘Issuu beter’      16 leden                8 leden               24 leden 
 
Uit deze resultaten blijkt dus dat het ‘mooi vinden’ weinig negatieve 
scores kent. Het Issuu-lezen wordt door 24 leden helemaal niet 
gewaardeerd, terwijl 42 personen vinden dat de Schuimspatten  
niet uitnodigt tot lezen. Het Issuu-lezen is voor deze 42 personen 
dus niet altijd de reden voor hun negatieve oordeel. 
 
Om de Schuimspatten meer ‘uitnodigend’ te maken heeft Auke 
Bender al een nieuwe kaft ontwikkeld, waarbij elke Schuimspatten 
op een eenvoudige manier een nieuwe, verrassende voorpagina 
krijgt. Hiernaast een voorbeeld. 
 
Wellicht zijn er in de lay-out nog meer mogelijkheden om de 
Schuimspatten meer uitnodigend te maken. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
F. Hoeveel leden willen een papieren Schuimspatten en daar evt. voor betalen? 
 
Resultaten: 
Totaal    51 
Ophalen HJC   24 
Opsturen post   27 
Betalen printen/verzenden  13 
 
Vanwege de telling en registratie zijn bij de resultaten van de enquête de adressen opgeteld van leden zonder 
e-mail adres. De enquête resultaten zijn als volgt: 
Totaal enquête   45 (+ 6 zonder mailadres = 51) 
Ophalen HJC   24 
Opsturen post   21 (+ 6 zonder mailadres =  27) 
Betalen printen/verzenden  13 
 
Evaluatie en conclusies: 
Meer dan de helft van de leden die een Schuimspatten op papier willen, zijn bereid om deze bij de HJC op  
te halen (24 van de 45). Daarnaast willen 13 van de 21 leden betalen voor het uitprinten en/of verzenden.  
Beiden, zowel het fysieke als financiële aanbod, worden zeer gewaardeerd. 
 
5 Leden hebben een papieren Schuimspatten per post aangevraagd, zonder hun naam op te geven. 
In de ‘reminder’ hebben wij gevraagd of zij zich kenbaar wilden maken, zonder resultaat. 
Wij kunnen hen dus geen exemplaar per post doen toekomen en leggen deze dus klaar bij de HJC. 
Circa 51 exemplaren worden geprint, waarvan er 22 worden opgestuurd (27 - 5 anoniem).  
 

 
 

5. OVERZICHT CONCLUSIES 
 
Deze conclusies zijn alleen op de cijfers gebaseerd. Losse opmerkingen zijn buiten beschouwing gelaten.  
De response (45% op leden met mailadres) is voldoende om conclusies te trekken over de acceptatie van de 
digitale Schuimspatten door leden van de Haarlemsche Jachtclub. Uiteraard kunnen de resultaten niet 
doorgetrokken worden naar alle leden, maar wie niet reageert, heeft over het algemeen een neutrale mening. 
 
1. De Digitale Schuimspatten heeft een rapportcijfer van 7,5, met in achtneming van alle gegeven cijfers.  

Dit is 0,2 punt lager dan de papieren versie. Een prima resultaat.  
 

2. Een klein aantal leden vindt de kostenbesparing niet belangrijk genoeg om de Schuimspatten digitaal te 
gaan verzenden.  

 
3. Over het algemeen kan gezegd worden dat er begrip is voor de digitalisatie, mede door de 

kostenbesparing. Het gemiddelde cijfer voor begrip voor de digitalisatie is hoog: 4,5 op de schaal van 5. 
 

4. Niet iedereen vindt digitaal lezen makkelijk/prettig (3,8), maar het wordt wel redelijk goed aanvaard (4,0). 
 

5. De Issuu-versie wordt gemiddeld beter gevonden dan de PDF-versie. Score is 3,6 op de stelling dat Issuu 
beter is dan Pdf (3= ‘neutraal’ en 4 = ‘eens’). Er is behoefte (geweest) aan meer uitleg over digitaal lezen 
en openen per medium. Bij de (oudere) IPad heeft lezen van de Pdf-versie via IBooks vaak de voorkeur.  

 
6. Op de stelling ‘Ik ga de digitale Schuimspatten net zoveel lezen’ was de score 3,8. Uit alle vergelijkingen 

blijkt dat ‘veel-lezers’ die een papieren versie hebben aangevraagd een digitale versie veel minder zouden 
gaan lezen. Van ‘veel-lezers’ die geen papieren Schuimspatten meer krijgen, zijn er 3 leden die de digitale 
vorm weinig gaan lezen. Door de papieren versie te blijven verstrekken, blijft dus bijna iedereen die de 
Schuimspatten veel las, ons clubblad dus gewoon evenveel lezen. 

 
7. Het ‘mooi vinden’ kent weinig negatieve scores en scoort hoog (4,3). Het Issuu-lezen wordt door 24 leden 

helemaal niet gewaardeerd, terwijl 42 personen vinden dat de Schuimspatten niet uitnodigt tot lezen. Het 
Issuu-lezen is voor deze 42 personen dus niet altijd de reden voor hun negatieve oordeel. 

 
8. Er zullen per editie circa 51 exemplaren worden geprint, waarvan 22 worden verstuurd.  

 



 
 
6. AANBEVELINGEN 
 
De aanbevelingen n.a.v. van de resultaten zijn gebaseerd op de cijfers die uit de enquête komen en spreken 
dus voor ‘de gemiddelde respondent’ en dus meerdere leden.  
De aanbevelingen n.a.v. van de opmerkingen en tips zijn individueel.  
 
6.1 Bestuur  

 

 N.a.v. resultaten enquête: 
 

1. Issuu-versie blijven gebruiken. Indien de kosten van een Issuu-licentie aanvaardbaar zijn, dan lijkt dat 
wenselijk. De reclame, die in een aantal gevallen als storend wordt ervaren, zal dan helemaal verdwijnen.  
 

2. De komende tijd geen bijdrage vragen voor het uitprinten en verzenden van papieren versies van de 
Schuimspatten. Slechts een kleine meerderheid heeft aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben.  

 
3. Het ophalen is voor het merendeel van de leden die een papieren Schuimspatten willen geen bezwaar. 

Nieuwe leden dus geen Schuimspatten meer aanbieden per post (in ieder geval niet zonder daar een 
financiële bijdrage voor te vragen) en het ophalen van de Schuimspatten stimuleren. 

 
4. Het ‘mooi vinden’ scoort goed. Het feit dat het lezen met Issuu niet altijd bevalt is niet de enige reden dat 

42 personen vinden dat de Schuimspatten niet uitnodigt tot lezen. Auke Bender heeft een nieuwe kaft 
ontwikkeld, maar wellicht kan hij uitgenodigd worden om (de komende tijd) het team van de redactie te 
versterken om de Schuimspatten verder te ontwikkelen en meer ‘uitnodigend’ maken. 
 

N.a.v. opmerkingen en tips: 
 

5. Aantonen wat er met het uitgespaarde geld wordt gedaan en bezien of de kostenbesparing te gebruiken is 
om het liggeld goedkoper te maken en/of een zeewaardige rubberboot te kopen.  
 

6. Mocht er in de toekomst een financiële bijdrage voor het uitprinten en verzenden van de papieren 
Schuimspatten gevraagd worden, de donateurs uitsluiten van deze bijdrage. 

 
 

6.2 Redactie Schuimspatten 
 
     N.a.v. resultaten enquête: 
 
1. De papieren versie beschikbaar houden, ter voorkoming dat leden het clubblad minder gaan lezen. 

Vanwege het grote aantal leden dat helpt met het printen en verzenden, lijkt dat geen probleem.  
 

2. In samenwerking met Auke Bender (zie punt 5 bij Bestuur) de Schuimspatten meer uitnodigend maken om 
te lezen. De punten, hieronder genoemd n.a.v. de opmerkingen en tips van de leden, kunnen hierbij 
wellicht behulpzaam zijn. 

 
3. Veel foto’s en links blijven gebruiken en de lezers vinden het downloaden van de foto’s ook leuk.  

 
N.a.v. opmerkingen en tips: 
 

4. Het lettertype vergroten naar 14 om de slechte kwaliteit van de letters na het vergroten te omzeilen. 
Deze tip is ook apart gegeven m.b.t. het lezen vanaf het Ipad-scherm  
 

5. Advertenties interactief maken o.a. vanwege de extra waarde voor de adverteerders.  
 

6. Opmaak beter afstemmen op digitale uitvoering.  
 

7. Foto’s niet alleen downloaden, maar ook kunnen vergroten (met links).  
     

8. Kleurrijker maken, is nu wat saai.      
 



 

 
6.3 Webmaster 

 
N.a.v. resultaten enquête: 
 

1. Op aanvraag en/of afspraak uitleg blijven geven hoe de Schuimspatten het beste gelezen kan worden. 
 

2. De Pdf-versie beschikbaar houden via de HJC-ledenpagina. 

 
N.a.v. opmerkingen en tips: 
 

3. Indien mogelijk de Digitale Schuimspatten naar meerdere adressen in één gezin gaan sturen. 
 

4. Social media kanalen (Twitter, Facebook) meer inzetten.  
 

5. Overwegen de inhoud van de Schuimspatten te verwerken in de gewone website en die te voorzien van 
een nieuwsbrieffunctie. Dus het verminderen van de communicatie kanalen (nu site, schuimspatten, 
nieuwsbrief) en meer focus op site. 

 

 

 
 
7.  NAWOORD 
 
Alle enquêteresultaten zijn in dit rapport verwerkt. Naast een totaaloverzicht van de uitslagen, zijn de 
verschillende vragen in aparte Excelsheets met elkaar vergeleken om tot conclusies en aanbevelingen te 
komen. Mochten er over de verwerking vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden aan: 
Murielle Holtrop, administratie.jeugd@haarlemschejachtclub.nl 
 
Leden die technische vragen hebben over bijvoorbeeld het openen en lezen van de Schuimspatten in de 
verschillende aangeboden vormen (Issuu of Pdf), eventueel in combinatie met de verschillende gebruikte 
hardware (pc, laptop of tablet), kunnen contact opnemen met: 
Leo Roelofs, webmaster@haarlemschejachtclub.nl 
Via dit mailadres kan er ook verzocht worden om een afspraak voor persoonlijke uitleg. 
 
Er wordt natuurlijk aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van de digitale Schuimspatten.  
De uiteindelijke mogelijkheden zullen afhangen van de beschikbare kennis en tijd van de vrijwilligers die zich 
met het clubblad bezig houden. Maar, nieuwe leuke ideeën zijn altijd welkom en kunnen gestuurd worden 
naar: Yvonne Finnema en Monique Hoogland, redactie@haarlemschejachtclub.nl 

 
 
 

     Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die de  
     enquête heeft ingevuld! 
 

 
 

 
       Murielle Holtrop 
       Haarlemsche Jachtclub enquête Schuimspatten Digitaal 
 
       9 maart 2014 


