ENQUÊTE UITKOMSTEN:
De Mediagroep informeert jou! Wij maken tien keer
per jaar een krant, daarnaast plaatsen we regelmatig
berichten op de website en op facebook. Wij doen dat
onder meer omdat we ons hard willen maken voor een
dorp waarin u als burger goed geïnformeerd wordt.
Reden voor de Mediagroep om die nieuwsverspreiding
eens bij de lezers een beetje te toetsen. Het begrip
‘Mienskip’ is actueel en wij, nèt zo nieuwgierig als jou,
vroegen ons af of wij nog voor de Scharnegoutumse
gemeenschap de juiste dingen doen. Om de behoefte te peilen hield de mediagroep begin dit jaar
een enquête. In totaal vulden 45 lezers deze vragenlijst in. Daarvan waren een aantal anonieme
inzenders.
De meeste respondenten lezen de Doarpsomropper altijd en helemaal. Verder bleek uit de enquête
dat men ons steeds vaker weet te vinden op facebook en de website, maar dat deze onderdelen ten
opzichte van de Omropper wat minder vaak geraadpleegd worden. Eén invuller schrijft een mooi
dankjewel. Een grote groep invullers zegt bijzonder tevreden te zijn. Deze artikelen worden het
meest gelezen:

We hoeven niet vaker te verschijnen! Dat is mooi. Het gebruik van de Friese taal krijgt een
voldoende. Sommige invullers reiken ons voor de Doarpsomropper nog een kritische noot aan, maar
regelmatig lezen we tevredenheid en komen de lezers met bruikbare opmerkingen:

Conclusie, uit de enquête komt naar voren dat we met verschillende onderdelen aan de slag mogen.
Op elk onderdeel zowel op inhoud en op vormgeving liggen nog interessante uitdagingen.
Wij gaan nadenken hoe wij ook de jongere lezers beter kunnen bereiken. We doen een ‘oproep
protocol’ aan alle lezers waarbij we vaker nieuws met elkaar delen. Je zou het haast een bepaling of
buurtplicht kunnen noemen!
Alle mensen van Scharnegoutum mogen meedoen.
We hebben er baat bij! Uw tips en berichtgeving en
bijdragen zijn meer dan welkom.
Ook naar de verenigingen de oproep om meer
ervaringen met elkaar te delen. Beste verenigingen
meld je met bestuurlijke gegevens en basis info. En/of
lever soms periodiek, per kwartaal een artikeltje aan.
Deel vaker een leuke foto die verwijst naar een
gebeurtenis. Dan hopen we dat we metelkaar het
succes verder delen, omdat mensen onze aanwezigheid
in alle drie vormen heel erg waarderen.
Dankjewel inzenders.
Namens de Mediagroep

