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ENQUETE PCH JAARBOEK 
 

Aantal respondenten: 70 

Datum: 19 april 2020 

 

Geschiktheid als communicatie medium 

Er zijn drie opties gegeven voor een communicatie medium, waarvoor met een cijfer de 

geschiktheid kon worden aangegeven, met de volgende uitkomst: Jaarboek: 8,1 - Gedrukt 

magazine per kwartaal: 6,1 - e-Magazine: 6,7 

 

 
 

Voorkeur type communicatie medium 

Door per respondent te bepalen welk type communicatie medium het hoogste cijfer ontving kan 

de voorkeur bepaald worden. 

Jaarboek: 51% - e-Magazine: 31% - Gedrukt magazine per kwartaal: 18%  
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Waardering Jaarboek 

Het waarderingscijfer dat door de respondenten werd gegeven aan het PCH Jaarboek is 8,8. Het 

belang van de bewaarfunctie van het jaarboek werd gewaardeerd met het cijfer 8,3 

 

 
 

Waardering rubrieken 

De waarderingscijfers voor de vaste rubrieken liggen vrij dicht bij elkaar en variëren tussen de 

7,8 (Porsche Nieuws) en 8,7 (Verslag toerevenementen). 
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CONCLUSIES 

 

1. Op basis van de waarderingscijfers en voorkeuren blijkt een jaarboek het meest 

geschikte communicatie medium voor Porsche Club Holland. 

2. Alle vaste rubrieken krijgen een waardering ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Er is derhalve geen 

aanleiding om de samenstelling van het jaarboek te wijzigen. 

 

REDACTIE 

 

Buiten de huidige redactieleden hebben 8 PCH leden aangegeven bereid te zijn mee te werken 

aan de samenstelling en/of redactie van het jaarboek. Met deze leden wordt individueel contact 

opgenomen. 

 

ADVERTENTIES 

 

10 PCH leden hebben een interesse aangegeven om een advertentie in het jaarboek te plaatsen. 

Met deze leden wordt individueel contact opgenomen. 

 

SUGGESTIES 

 

- Verslagen digitaal op website en 1x per jaar fotoboek uitgeven (1x). (Qua kosten en 

werk levert dit nauwelijks of geen verschil op). 

- Eenvoudiger uitvoering met dunne kaft (2x) 

- Verslag van leden die zelf onderhoud plegen of reviseren (1x) 

- Meer foto’s van leden en hun Porsches (1x) 

- Tips om zelf je Porsche in top conditie te houden (1x) 

- Porsche en race historie (1x) 

- Meer in Porsche huisstijl (1x) 

- Rijderservaringen… (1x) 

- Meer over sport gerelateerde zaken (Porsche = sport) (1x) 

- Verslag over buitenlandse Porsche Clubs 

- Meer persoonlijke ervaringen van leden incl. werk en hobby’s, meer foto’s (1x) 

- Artikelen over road trips van PCH leden (1x) 

- Artikel over specifiek model (bijv. 993) met foto’s van alle auto’s van dat type van PCH 

leden 
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- Inspiratie voor leuke ritten (1x) 

- Artikelen over en/of contact met en/of gezamenlijke activiteiten met andere 

merkenclubs 

- Meer doen met filmpjes (website) (1x) 

- Hogere resolutie foto’s op de website voor downloads (1x) (De website legt een 

beperking van de max. resolutie van de foto’s op. De originele hoge resolutie beelden 

kunnen echter altijd worden opgevraagd via het secretariaat of redactie).  

 


