Evaluatie Sterrenkijkdagen 2017

Weer:

Aantal deelnemers
# terugmeldingen
Aantal gemelde bezoekers
Posters wel niet gebruikt
Folders wel niet gebruikt

2017
Vrijwel altijd geheel bewolkt, op
enkele plaatsen en momenten
de maan door de wolken te zien.
60
31
5239
7 22
25 4

2016
Merendeel uitstekend
vrijdagavond ook
sluierbewolking of heiig.
69
49
11918
3
25
27
6

Deelnemers Bezoekers
- In 2017 veel lager dan in 2016. Het weer was een duidelijke spelbreker.
- Relatief wat minder terugmeldingen (vanwege het weer?)
- Bij de meeste veel minder bezoekers; enkele gingen helemaal niet door
- Toch ook zeer grote opkomsten op enkele plaatsen: Amsterdam, Leiden en Groningen
- Ook (juist) bij kleinere opkomst vaak tevreden organisatoren, wel nodig een binnenprogramma
- Facebook actie heeft niet/nauwelijks gewerkt
Wat vinden deelnemers van ondersteuning door KNVWS``
- Meer/betere landelijke publiciteit; eventueel effect is voor deelnemers niet nu te zien
- Posters, wat meer gebruikt; beter format werd gewaardeerd.3 data blijft erg verwarrend
- Folders door vrijwel iedereen positief ontvangen, voortzetten. Aanpasbaar voor eigen
informatie erg gewenst; ook hier verwarring door 3 dagen LSK
- KNVWS site OK.
- 2018 in februari? Liever later. Is begin van voorjaarsvakantie
Een aantal reacties:
Niet vermeld op site KNVWS (2x), wel folders gekregen; hoe dat?
Vanwege het slechte weer de avond gecanceld
Opkomst erg gering vanwege het weer.
Zeer geslaagd ondanks het slechte weer
Bezoekers die wel kwamen waren zeer geïnteresseerd
Op zaterdag eigenlijk te veel bezoekers zeker bij dit slechte weer, op vrijdag veel minder bezoek maar
wel interessanter
Veel mensen kwamen om meer te horen over exo-planeten met name Trappist (actualiteit)
Record aantal bezoekers (bij ons) ondanks het slechte weer
Zeer geslaagd en hoge opkomst ondanks slecht weer
Leuk en stimulerend, volgend jaar weer!
SKD 2018
- Datum, 23-25 feb. Voor meesten OK, Is wel het begin van de voorjaarsvakantie! Misschien
toch beter (een maand) later.
- Poster format geschikt om zelf aan te passen. Vermelding van 3 Landelijke Sterrenkijkdagen
houdt tegen omdat dit tot verwarring kan leiden. Vroeger beschikbaar maken
- Folders geschikt om zelf aan te passen voor eigen gebruik (witblok)
- Facebook actie, via KNVWS. Direct in aankondiging op wijzen en actief maken.
- Site beter geschikt maken voor mobiele telefoon
- Proberen publiciteit via het weerbericht te krijgen.
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