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1. Samenvatting
Op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".
Op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(75%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
Op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(87%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
Op vraag "2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(60%): "Ik ken de gewoonten en tradities".
Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 51% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Eijsden-Margraten, waarbij 35 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vakantie
De eindexamens zijn geweest en de vakantie staat voor de deur.

1 Gaat u dit jaar op vakantie?
(Leesinstructie: met het hoogseizoen bedoelen we de maanden juli en augustus,
meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting










Als 75-plussers kunnen wij de zomervakantie ook dit jaar weer op onze buik schrijven. Ons
vakantiegeld is ook nu weer naar de Belastingdienst moeten gaan.
Schande van deze over heid hoe ze op alle gebied met ouderen omgaat. Van het beloofde
koopkrachtbehoud is geen sprake meer.
Gepensioneerden worden zelfs gekort op het pensioen en hebben de laatste 10 jaar al meer dan
10 % aan koopkracht moeten inleveren. Nogmaals SCHANDE.
Als je je vakantiegeld weer kwijt bent aan de Belastingen, kun je als senioren de vakantie weer op
je buik schrijven.
Beide
Hoe moet je op vakantie kunnen gaan als je als mantelzorger al een groot deel van je inkomen
moet afstaan omdat je ook nog voordeurdeler bent ....
Ook dit jaar is vakantie voor ons senioren (77 en 81 jaar) niet weggelegd omdat de
Belastingdienst ons vakantie ook nu weer opeist,
Schandalig hoe de overheid met oudere mensen omgaat. Het beloofde koopkrachtbehoud van
Balkenende telt al jaren niet meer voor gepensioneerden.
Het is al jaren inleveren voor gepensioneerden. Wat een onrecht voor deze mensen die vaak
meer dan 40 jaar hard gewerkt en aan alles betaald hebben.
Dan wordt je ook nog gestraft omdat je spaarzaam geleefd hebt. Wat een schandalige overheid.
Nu met DIE Rutte en consorten. BAH.Om misselijke (ziek) van te worden.
Reeds weggeweest in april
Wij bezoeken ons vakantiehuis binnen en buiten het seizoen, in Frankrijk.
3

1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(75%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Kan wegens omstandigheden niet naar het buitenlaand.

4

1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "1.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(87%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting



1 keer per jaar binnen Europa en 1 verre reis
In ons vakantiehuis. Tussendoor maken we wel stedentrips.
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2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "2 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(60%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:








Het is daar altijd goed vertoeven
Ik kom er al jaren
Ik weet dat onze Griekse vrienden daar wonen
N.v.t.
N.v.y.
NVT
Thuis

Toelichting




Goede voorbereiding heel belangrijk vooral voor de verre reizen
Slechte enquête! ik geef toch in vraag 1 aan dat ik niet op vakantie ga!
Zie boven.
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
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Op vraag "3 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 51% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:


















Blijf rustig
De regels van het land bekijken
Eerlijke overheid.
Geef niet tevee lruchtbaarheid aan het feit dat u gaat; laat ergens verlichting branden;
waarschuw familie.evt. buren
Gewoon gaan
Gewoon gaan.
Lees zoveel mogelijk over t kans waar je naartoe gaat, hoort ook bij t vakantieplezier
Maak een lijst wat allemaal nodig is tijdens de vakantie.
Neem de tijd voor de voorbereiding
Neem een boekje als Trotter en bereid je goe voor...
Niet opgefokt raken door kleinigheden
Niets moet alles mag
Ontspan!
Plan je reis en zoek een overnachtingsplek halverwege.
Stop met deze onzin
Van deze overheid wordt je gestresst en loop je extra spanningen op.
Vertrek nooit direct vanaf kantoor op vakantie, neem een "tussendag"
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Eijsden-Margraten
Vakantie
14 juni 2018 tot 26 juni 2018
35
16,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
1 minuut en 29 seconden
26 juni 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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