
  

De NLLGG is een vereniging voor 
beginnende Linuxgebruikers



  

De NLLGG moet zich meer richten op verspreiden 
van informatie over de vereniging zelf, informatie 
over Linux kunnen andere stichtingen / mensen 

veel beter



  

Ik vind veel informatie over Linux op 
de NLLGG website



  

Ik kom vaak op de website van de 
NLLGG



  

De NLLGG moet zich meer richten op 
verspreiden van informatie over Linux op de 

desktop.



  

De NLLGG moet zich meer richten op verspreiden van 
informatie over Linux in het algemeen en minder 

informatie over de vereniging zelf.



  

De NLLGG moet zich meer richten op het uitdragen van het 
principe en belang van Free Open-Source Software, bijvoorbeeld 

voor een eerlijke, open, transparante samenleving in Nederland en 
Europa.



  

Ik kan met mijn technische problemen met Linux of Free 
Open-Source Software prima terecht bij Nederlandstalige 

of Engelstalige websites.



  

De NLLGG moet zich meer richten op verspreiden van 
informatie over Linux in het algemeen.



  

De NLLGG is een vereniging voor 
gevorderde Linuxgebruikers.



  

Ik kom af en toe op de website van 
de NLLGG.



  

Het belang van de NLLGG is niet in de eerste plaats 
praktisch, maar vooral sociaal: mensen met elkaar in contact 

brengen.



  

De NLLGG moet zich als vereniging meer richten 
op beginnende Linuxgebruikers.



  

Er staat voldoende informatie over 
Linux op de website van de NLLGG.



  

De NLLGG moet zich meer richten op verspreiden van 
informatie over Linux op servers.



  

Ik kom alleen op de website van de NLLGG voor 
informatie over de NLLGG.



  

De NLLGG-website zou het antwoord op al mijn technische 
vragen op het gebied van Linux moeten aanbieden.



  

De NLLGG moet zich als vereniging meer richten 
op gevorderde Linuxgebruikers.



  

Ik werk thuis veel met Linux



  

Ik gebruik Linux veel op mijn 
werk/studie/vrijwilligerswerk



  

Ik ben op de hoogte van het reilen 
en zeilen bij de NLLGG



  

Dit is het niveau waarop ik mijzelf zie 
als Linuxgebruiker.

● Beginner 10
● Gemiddeld 24
● Gevorderd 22
● Expert 13



  

Dit is het niveau waarop ik mijzelf zie 
als Linux-systeembeheerder.

● Beginner 29
● Gemiddeld 17
● Gevorderd 16
● Expert 17



  

Ik verwacht in het najaar weer naar fysieke 
bijeenkomsten te komen

● Ja 34
● Nee  9
● Weet niet 24


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24

