Enquête resultaten Elerion 41
Dank jullie wel allemaal voor het invullen van de enquête! Bij deze de resultaten
samengevat.
Leukste personage:
Er zijn maar liefst 44 verschillende personages/groepen genoemd. Veel mensen hebben
meerdere namen genoemd waardoor meeste punten niet direct zegt meest genoemd. Top 3
in punten:
1. Knoken
2. Bellator uit Incendia
3. Gea
Leukste spelmoment:
Ook in de leukste spelmomenten zat veel variatie. Deze 3 zijn echter het meest genoemd:
1. Gevechten met de spin
2. Zaterdagavond met Blauwveld
3. Geloofsverkiezing JHK
Was de afstand naar de locatie een bezwaar om te komen?
nee, helemaal niet!

89.47 %

ja, volgende keer zou ik
een Live op deze locatie
daarom overslaan

0%

Twijfel, ik kijk per keer

10.13 %

Het gros vond deze locatie zeker de reisafstand waard. De twijfel zat vooral in vervoer
hebben en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Wij denken altijd mee met
vervoer. Een mailtje aan de kerngroep is in deze altijd de moeite waard en wij proberen
altijd voor een pendeldienst te zorgen als het openbaar vervoer te wensen overlaat.

De bar was niet in handen van Elerion en de prijzen waren hoger dan normaal. Ben
je het eens met de stelling dat dit bezwaarlijk was?
Geheel oneens

29.87 %

Beetje oneens

12.98 %

Neutraal

38.96%

Beetje eens

15.58%

Geheel eens

2.59 %

Minpunten die in de enquête genoemd werden was dat de sfeer toch minder was in de
Herberg en dat de winst van niet gebruikte schrapkaarten niet naar Elerion ging. Daar zijn
wij het natuurlijk helemaal mee eens. Mochten we weer voor deze locatie kiezen gaan we
natuurlijk kijken of hier iets aan te doen valt. De prijs viel gelukkig mee, hoger dan een
normaal Elerion evenement, maar nog steeds veel lager dan in de reguliere horeca.

De keuken was dit keer anders dan jullie gewend zijn. Was dit voor herhaling
vatbaar?
Ja

56 %

Neutraal

25.33 %

Nee

18.66%

Dat de keuken anders was dan normaal heeft iedereen gemerkt. Gelukkig werd het over
het algemeen goed ontvangen. Pluspunten waren dat het lekker en simpel was, weinig
corvee, op tijd klaar en nagenoeg geen wachtrij. De minpunten waren het gebrek aan
keuze en sommige vonden het gewoon niet lekker.

Welke binnenspelse locatie vond je het mooist?
Herberg en omgeving

18.36 %

Nomadenkamp

3.06 %

Piratenkamp

41.83 %

Zonnetempel

25.51%

Anders

11.22%

Allemaal erg mooi!

Welke binnenspelse locatie vond je het minst mooi?

Herberg en omgeving

8.82 %

Nomadenkamp

45.58%

Piratenkamp

4.41 %

Zonnetempel

5.88 %

Anders

35.29 %

Auto’s op het spelterrein en bar in handen van de locatie waren de grootste minpunten.
Over het algemeen was de mening dat alles mooi was aangekleed en het minst mooie
nog steeds mooi was. Erg fijn natuurlijk!

De prijzen van Elerion zijn sinds Live 17 niet meer veranderd. Is het een bezwaar als
we de prijs met 5 euro per deelnemer zouden verhogen?
Ik vind het geen bezwaar,
ik kom dan nog steeds

88.15 %

Ik vind het wel een bezwaar
en het zal voor mij een
reden zijn om me niet in te
schrijven

0%

Ik zou dit per keer bekijken

11.84 %

Degene die per keer bekijken deden dit toch al. Dikke ja dus!
Voorbereiding/contact
: Helemaal goed. Mensen zijn over het algemeen tevreden, op een
paar kleine puntjes na die we meenemen in de voorbereiding van de volgende Live.
Daarnaast was het voor sommige spelers niet helemaal duidelijk dat je spel kan genereren
door brieven te sturen en verslagen van afgelopen Lives door te sturen naar de kerngroep.
Dit gaan we duidelijker aangeven in de bevestiging van inschrijving en op de website.
Spelleiding
: Ook helemaal goed. Mensen ervaren zowel hulp in het spellokaal als de hulp
aan de deurbel erg prettig, snel en goed. De hesjes waren ook een succes. We zijn al aan
het kijken of dit permanente spelleiding kleding kan worden.
Scenario
is goed ontvangen! Veel variatie en voor iedereen toegankelijk. Er gebeurde veel
deze Live, maar op een goed te volgen manier. Het ontbreken van een ‘groot plot’ werd als
positief ervaren. Verhaallijnen die tussen de lives door zijn aangebracht door scenario: ook
erg positief!

Figurantendag
: Positief. Nieuwe mensen vonden het leerzaam en ook nog leuk en
figuranten die wel eerder geweest zijn vinden de nieuwe opzet erg fijn. Dat we de rol voor de
figurantendag versturen als je hebt aangegeven dat je komt werd als erg positief ervaren.
Het blijft n feit dat de figurantendag nog steeds niet echt druk bezocht is, we gaan ons best
doen om het nog aantrekkelijker te maken.
Rol beschrijving/contact over rol
: Over het algemeen goed. Sommige hadden vragen of
miste informatie maar dat werd goed opgevangen. Vragen was erg toegankelijk dit keer en
contact over de rol was alleen maar positief.
Hulp
: Fijn dat jullie zo massaal hulp aanbieden. We hebben een lijst gemaakt met iedereen
die wel iets op zou willen pakken en we zijn zeker van plan hier gretig gebruik van te gaan
maken!
Dank jullie wel voor alle tips en tops! Goed om te lezen waar de verbeterpunten zitten en
waar we het als organisatie goed doen.

