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Wêr moat it hinne mei Krúspunt?
Nei oanlieding fan de antwurden dy't ynstjoerd wurde wol it bestjoer mei jo neitinke oer de 
takomst fan Krúspunt

*Vereist

1. Krúspunt wol stimulearje en byinoar bringe alles op it mêd fan Kristlik en Frysk.
Hoe wichtich is foar jo de organisaasje Krúspunt? Jou in sifer tusken 0 (hielendal
net wichtich) en 10 (uterst wichtich) *

2. Hoe faak sjogge jo op de webside Kruspunt.frl? *

3. Wêr binne jo op de webside fan Krúspunt nei op syk?

4. Wat misse jo op de webside fan Krúspunt?

5. Ien kear jiers wurdt der in krúspuntdei holden. Oant no ta hawwe der 10 west.
Hoe faak ha jo in krúspuntdei besocht? (meitsje it rûntsje fan jo antwurd swart) *



gesellich

ynformatyf

goed organisearre

de lingte fan de dei fan 10.00 - ±16.00 is goed

de lingte fan de dei is te lang

Krúspunt wol it wurk fan it kristlik Frysk Selskip fuortsette: Wy dogge dat mei:
a. gearkomsten organisearjen: Krúspuntdei, betinking fan de earste protestantske tsjinst yn Ljouwert
b. de kursus Leauwe yn Fryslân
c. de Bernard Smilde Priis foar nije Fryske tsjerkelieten
d. it útjaan fan boeken (bg. Pioniers sûnder Folgers, Krúspuntbondel ‘Lieten fan leauwe en langstme’)
e. it jaan fan lytse stipe (bg. Tsjinstboeken foar de tsjerken,  biografy Anders Minnes Wybenga) 
f. it bywenjen fan gearkomsten fan oare organisaasjes yn Fryslân (Nijkleaster, Rie fan Tsjerken)

Ik jou in namme fia telefoannûmer 0515-574096 troch.
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6. Wat fûnen jo fan de krúspuntdei/dagen? Meardere antwurden kinne oankrúst
wurde.

7. Wat soe better kinne?

8. Sjoen it boppesteande, wat soe Krúspunt as organisaasje mear en oars dwaan
kinne?

9. Kinne jo in persoan, dy't him of har administratyf en/of bestjoerlik ynsette wol
foar Krúspunt?




