De Skor, digitaal of op papier

1 van 4

https://docs.google.com/forms/d/11tmnyN43r0t34KKrJsLquxq4OoLLT...

De Skor, digitaal of op papier
52 antwoorden
Analyse publiceren
Kopiëren

Ik lees de Skor
51 antwoorden

altijd en helemaal
43,1%

meestal deels
soms
niet

52,9%

Kopiëren

Ik lees bij voorkeur
51 antwoorden

digitaal
op papier
maakt me niet uit
15,7%
62,7%

21,6%
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Digitaal in plaats van in druk heeft als voordeel minder papier, minder
kosten, makkelijkere verzending.Wanneer ik dit afweeg, heeft mijn
voorkeurkeur

Kopiëren

49 antwoorden

digitaal
42,9%

gedrukt en bezorgd

57,1%
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Verder wil ik bestuur van de VWG en de redactie van de Skor het volgende meegeven
....
18 antwoorden

Je zou kunnen overwegen om een extra bijdrage te vragen voor een gedrukt ex.
Is tevens ook goed ihkv duurzaamheid
Ben abonnee geworden omdat Skor in een vakantiehuisje lag; digitaal zou ik nooit van Skor
hebben geweten.
Interessant stuk, lekker in een stoel op schoot. Dus op papier.
Goed dat ALLE nummers van de Skor digitaal beschikbaar zijn!
ik lees 'm niet (meer) omdat ik er niet toe kom hem te downloaden en dan te gaan zitten lezen.
Niet omdat ik geen interesse heb.
Goed verzorgd tijdschrift. Gewoon een papieren versie in handen hebben heeft mijn voorkeur.
Ook worden alle vorige tijdschriften bewaard en op bepaalde momenten weer ingekeken. Bij
digitaal is dat een drempel.
Ga vooral door met de Skor!
Ik zit de hele dag achter de computer voor mijn werk, ik lees allerlei verenigingsbladen het
liefst op papier, al betekent dat misschien een verhoging van de jaarlijkse contributie.
En ik vind het gewoon prettiger op papier te lezen, voor mij hoeft niet alles digitaal te zijn.
M.v.g.,
Een 'overkanter' die regelmatig (minstens 3x per jaar) op Texel te vinden is.
dat ik blij ben met De Skor
Niveau artikelen laatste tijd wisselend. De laatste nummers soms erg veel tekst over één
onderwerp. Duitse spreekwoord "in der Beschrankung zeigt sich der Meister" is af en toe van
toepassing. Overigens lees ik de Skor nog steeds graag en blijf daarmee op de hoogte over
hetgeen speelt op het eiland. Wil hem graag op papier krijgen omdat ik tot nu toe de nummers
bewaar .
Artikelen van o.a. Cor Smit, Gerard Ouweneel de gebroeders Dijksen, Mart Zijm heb ik altijd
zeer informatief en lezenswaardig gevonden.

Streven naar meer bijdragen van anderen dan de vaste medewerkers
Ik ben heel blij met de inhoud en de verzorging van dit prachtige blad. Lof!!
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Zeer verzorgd blad met leuke en informatieve artikelen.
Complimenten omdat ik begrijp hoeveel werk jullie verzetten. Hulde!
Bedankt voor de inzet!
Succes met de ALV (ben helaas met vakantie) en dank voor al het enthousiaste en kundige
werk wat jullie verrichten.
Zoek breed naar inbreng. Goed voor de betrokkenheid van ieder.
hartstikke mooi blad!!!

Bedankt voor uw medewerking. Resultaten worden gepubliceerd in de Skor.
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