
 

Inleiding
Onderstaande gegevens a.u.b. invullen indien je een organisator van een wandelevenement hebt geadviseerd. De pdf die je als bevestiging op het ingevulde mailadres
ontvangt, kun je met je eigen aanvullingen doorsturen naar de contactpersoon van de organisator.

 

1. Algemeen

Naam
Kwaliteitsadviseur:

Diny Timmer

E-mail
Kwaliteitsadviseur:

d.timmer@kwbn.nl

Naam
tochtorganisatie:

S.W.O.S.  

Naam
wandeltocht:

Kleurentocht

Tochtplaats Staphorst

Provincie Overijssel

Tochtdatum 21-09-2019

 

Startadres (straat-
huisnr.):

Gemeenteweg 171

Postcode 7951 CJ Woonplaats Staphorst

 

Aan welke afstand
heeft u
deelgenomen?

20

 

2. Start & Finishlocatie:
Zeer

tevreden
Tevreden Neutraal Ontevreden

Zeer
ontevreden

Niet van
toepassing

Bereikbaarheid met openbaar vervoer:

Bewegwijzering naar startlocatie:

Aanwezigheid P-plaatsen:

Mogelijkheden voor parkeren (indien beiden aanwezig, beiden aanvinken): vrij parkeren

Parkeerregelaar aanwezig: ja

Aanwezigheid toiletmogelijkheden/aantal:

Hygiëne/schone toiletten:

Start en finishlocatie:

   prima locatie, goed bereikbaar.

 

3. Inschrijfbureau:
Zeer

tevreden
Tevreden Neutraal Ontevreden

Zeer
ontevreden

Niet van
toepassing

Aantal inschrijfpunten:

Klantvriendelijkheid:

Werkwijze inschrijven:

Korting inschrijfgeld €1,- leden KWBN: Ja

Voorinschrijving mogelijk: nee

Deelnemersreglement aanwezig ja

Startkaart in tweevoud  (een voor wandelaar, een voor organsatie)

Afwerking kilometerboekje (meerdere antwoorden mogelijk): plaatje/sticker
stempel organisatie

Plattegrond van de route(s) aanwezig bij startlocatie: niet aanwezig

mailto:d.timmer%40kwbn.nl


Overige faciliteiten/mogelijkheden (meerdere mogelijkheden): verkoop wandelgerelateerde artikelen
informatie over eventuele lidmaatschap(pen)
ontvankelijk voor opmerkingen/klachten
acceptatie van foldermateriaal andere wandelevenementen
aanwezigheid herinnering/medaille/beloning
rookvrij
rolstoeltoegankelijk

Herkenbaarheid/uitstraling KWBN: ja

Inschrijfbureau:

   goed ingewerkte vrijwilligers, snelle en vriendelijke afhandeling.

 

4. Route:

Routebeschrijving aanwezig: ja

Routebeschrijving duidelijk: ja

Routebeschrijving Variant (zie handleiding routebeschrijving): F

Vink aan wat u, naast de route, ook aantreft op de routebeschrijving:
(meerdere antwoorden mogelijk)

correcte afstand aangegeven
info over route (bijzonderheden/bezienswaardigheden)
rustaanduiding
kilometeraanduiding tussen rustposten
kilometeraanduiding tot finish
telefoonnummer calamiteiten
nummering komt overeen met bepijling
startadres

Wijze van bepijling: kunststof

Routebordjes/bepijling: goed

Vink aan wat u verder nog opvalt aan de routebordjes/bepijling:
(meerdere antwoorden mogelijk)

voldoende en op juiste plaats
niet anders te interpreteren
niet te verdraaien
bevestigd op leeshoogte
waarschuwingsbord bij gevaarlijke punten
pijlen zijn weersbestendig

Afstand van de route vermeld in LWP: 20 KM

Afstand van de route vermeld op routebeschrijving: 21.050 KM

Daadwerkelijke afstand: 21 KM
Gemeten
d.m.v.

tijd

Bijzonderheden route:
(meerdere antwoorden mogelijk)

lange wegen
afwisselend
bos/heide
weide/gras
verkeersregelaars

Vink aan wat van toepassing is voor de controle wandelroute/bezemwagen:
(meerdere antwoorden mogelijk)

er loopt een controleur voor check bepijling/bebording bij openstelling route
tussentijdse controle op bepijling
controle op achtergebleven wandelaars

Route:

   prachtige route door meerdere natuurgebieden, mijn medewandelaars waren 
   ook allemaal heel enthousiast over de route die met veel zorg was uitgezet

 

5. Rustlocatie(s):

Aantal rustlocaties op deze afstand 2

Rustlocatie 1 na: 10.200 KM

Rustlocatie 2 na: 18.470 KM

 

Wat is uw mening bij de rustlocatie(s) over:
Zeer

tevreden
Tevreden Neutraal Ontevreden

Zeer
ontevreden

Niet van
toepassing

Klantvriendelijkheid:

Betaalbaarheid consumpties:

Verkoop etenswaren:

Aanwezigheid toiletten:

Aanwezigheid stempelpost:

EHBO is herkenbaar aanwezig:

Aanwezigheid organisatie algemeen:

Indien geen vaste locatie > overkapping voor wandelaars:

Rustlocatie(s):



   goed gekozen en met voldoende ruimte en zitplaatsen

 

6. Beoordeling:
Zeer

tevreden
Tevreden Neutraal Ontevreden

Zeer
ontevreden

Niet van
toepassing

Prijs - Kwaliteit verhouding

Start & Finishlocatie:

Bereikbaarheid:

Inschrijfbureau:

Route (parcours):

Route aanduiding:

Rustlocaties:

 

Heb je nog tips opmerkingen en/of suggesties voor de
evenementorganisatie?

Toelichting

Algemene beoordeling:

    De organisatie van deze kleurentocht van SWOS heeft hier laten zien hoe een
     goede wandeltocht moet worden georganiseerd, een voorbeeld voor vele
     anderen. De organisatie was ook van alles op de hoogte aangaande de
KWBN
     Een heel klein minpuntje was de bevestiging van de pijlen met nietjes ,maar
     dat heeft al de aandacht van de organisatie. Ik hoop dan ook dat zij daar in 
     het vervolg geen problemen mee krijgen, want ook de wandelaar wordt 
     kritischer.
     Ik wens de organisatie veel succes met de organisatie van de volgende 
     wandeltochten : Het was top !!!!!

 

Wij danken u hartelijk voor het invullen van deze vragenlijst.


