
Tribune inlegvel december 2004 
 
Ledenenquête SP afdeling Zeist 
 
Zoals jullie wel weten is in september Veenendaal een zelfstandige afdeling 
geworden. De afdeling Zeist valt dan ook binnen de gemeente onze gemeente 
grenzen.We kunnen ons dan ook concentreren op wat er binnen deze gemeente 
leeft. 
Daarom wil het bestuur u graag beter leren kennen en willen we graag weten wat 
u van onze lokale activiteiten vindt.  
Wij vragen u daarom deze enquête even in te vullen. Het invullen kost u vijf tot 
tien minuten. Zo krijgen we een beter beeld van wie onze leden zijn en kunnen 
we ons ledenbestand actualiseren. Verder horen we graag  hoe u de activiteiten 
van de SP waardeert, of u suggesties voor verbetering hebt en of u misschien 
zelf een steentje wilt bijdragen. 
De enquête kunt u terugsturen naar of afgeven bij de SP Zeist, Pr. Margrietlaan 
289, 3708 WE Zeist.  
 
Lidnummer (vindt u op de wikkel van deze Tribune) of naam en postcode: 
 
Uw adresgegevens hebt u opgegeven toen u lid werd. Maar van nog niet alle leden weten wij het 
telefoonnummer en e-mailadres. Wilt u deze gegevens willen opgeven zodat we u beter op de hoogte 
kunnen houden? 
Telefoonnummer: 
Mobiel: 
E-mailadres: 
 
 
1. Wat is de hoofdtaak in uw dagelijks leven? 

Ik heb een betaalde baan 
Ik ben momenteel arbeidsongeschikt of werkloos 
Ik ben scholier/student 
Ik ben gepensioneerd 
Ik doe als hoofdtaak het huishouden 
Anders  
 

2. Indien u (in deeltijd of voltijd) werkt, in wat voor soort bedrijf of 
instelling werkt u? 
Industrie 
Bouw 
Transport  
Gezondheidszorg 
Onderwijs  
Bij de overheid (rijk, provincie of gemeente) 
Horeca 



Handel 
ICT 
Anders  
 

3. Als u wilt, kunt u hier aangeven bij welk bedrijf / welke instelling 
u werkt en wat uw functie is. 
 
Bedrijf/instelling: 
 
Functie: 
 

4. Veel SP-leden zijn naast hun SP-lidmaatschap ook lid van andere 
organisaties. Wilt u hieronder aangeven of u lid bent van één van 
onderstaande organisaties? In de tweede kolom kunt u aangeven of u in 
deze organisaties ook actief bent. 
Bent u… lid van: actief bij: 
Vakbond 
Ondernemingsraad 
Bewonersorganisatie 
Milieuorganisatie  
Sportvereniging 
Andere maatschappelijke  
 organisatie(s) 
 
 

5. We horen graag wat u vindt van de activiteiten van de SP in Zeist.  
Kunt u aangeven wat uw mening is over de onderstaande activiteiten 
van de SP? Als u nog nooit kennisgemaakt hebt met een activiteit, 
kruis dan het hokje ‘weet niet’ aan. 
Wat vindt u van… zeer slecht slecht redelijk goed zeer 
goed weet niet 
Inlegvel Puree /  
 informatievoorziening naar leden 
Website (www.zeist.sp.nl)   
Optreden v.d. gemeenteraadsfractie 
Optreden v.d. deelgemeenteraadsfractie 
De activiteiten van de kerngroep in  
 uw deelgemeente of buitengebied 
Lokale buitenparlementaire acties en  
 activiteiten (zoals actie ziekenhuis)  
  
Landelijke buitenparlementaire acties en  
 activiteiten (zoals ‘No Claim, No Way’) 
Mogelijkheid tot politieke discussie in afdeling 
Openbare avonden / politiek cafe 
 
Heeft u suggesties voor verbetering van de bovenstaande activiteiten? 
 



 
6. De SP is een actieve partij. Veel leden dragen op één of andere 

manier een steentje bij aan het succes van de partij. Bent u al 
actief op één van de volgende terreinen of zou u dat willen zijn? 
Ik… ben al actief: wil actief worden: 
Kerngroep (groep actieve leden in een  
 deelgemeente of buitengebied) 
ROOD, jongeren in de SP 
SP-Ouderenplatform 
Hulpdienst 
Folderen in mijn eigen buurt  
Administratief werk 
Vouwploeg 
 
 

7. Als u denkt dat u speciale kennis, kunde en ervaring hebt die nuttig 
kan zijn voor de SP of graag op een specifiek terrein actief wilt 
worden, kunt u dat hier aangeven (bijvoorbeeld: handig met knutselen, 
fotografie/video, internet, natuurkenner, schrijver, specifieke 
opleiding) 

 
Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête! Bovenaan de voorzijde van dit blad leest u hoe u de  
enquête kunt  
terugsturen. 
Hebt u aangegeven actief te willen worden op een bepaald terrein, dan nemen we zo snel mogelijk contact 
met u op.  
Dit najaar presenteren we bij de Tribune de enquêteresultaten. 
 

 
 
 
 
 


