Herentals, 8 december 2015

Cultuurdienst Herentals
t.a.v. Nick Verhoeven
Grote Markt 35
2200 Herentals

ons kenmerk: CR/BW/151208-01
contactpersoon: Bart Wynants tel. 0476 / 46 80 68

Advies met betrekking tot de nieuwe stoelen en tafels voor ’t Hof (deel2)
Beste Nick,
Op de vergadering van het bestendig bureau van de cultuurraad van 8 december 2015
hebben wij de voorstellen voor de tweede lichting nieuwe tafels en stoelen voor zaal ’t
Hof kritische geëvalueerd. Hierbij geven wij onze waardering voor het gebruiksgemak
van de verschillende modellen op een schaal van 0 tot 10.
1. STOELEN
Algemene opmerkingen:
•
•

De stoelen zitten stuk voor stuk comfortabeler dan deze van de vorige selectie.
We stellen ons wel vragen bij het opbergen van de stoelen. Het is niet duidelijk
hoeveel stoelen er telkens op 1 kar geladen kunnen worden, maar waarschijnlijk
is dit beduidend minder dan met plooistoelen, waardoor er ook beduidend meer
karren – en opslagruimte – zullen nodig zijn.
Model

Score Opmerkingen

Stoel A

8

(+) Goed zitcomfort, compacte stapelkar
(–) Tapjes aan onderkant laten afdruk na bij stapelen

Stoel B

5

(–) Dwarslat vooraan kan storend zijn bij het zitten, minder
zitcomfort, minder stevige constructie, moeilijker te
reinigen, relatief grote kar voor het stapelen

Stoel C

8

(+) Goed zitcomfort, vooral voor grotere mensen (groter
zitvlak), compacte stapelkar

Stoel D

6

(–) Dwarslat vooraan kan storend zijn bij het zitten, onderkant
is minder stevig, gemiddeld zitcomfort

Stoel E

5

(–) Stoelen zijn te breed (moeilijk 2 naast mekaar te plaatsen
bij de voorgestelde tafels), minder stevig.

Conclusie: Stoel A en C verkiezen duidelijk onze voorkeur. Afhankelijk van de persoon
gaat de voorkeur naar A of C. Grotere personen lijken stoel C te verkiezen, kleinere
verkiezen stoel A, maar iedereen vindt beide modellen comfortabel.
2. TAFELS
Model

Score Opmerkingen

Tafel 1

8

(+) Stevige constructie en tafelblad
(–) Wiebelt een klein beetje

Tafel 2

7

(+) Stevige constructie en tafelblad, erg stabiel
(–) Door de plaatsing van de poten (centraal) kan er niemand
aan de kop van de tafel zitten.

Tafel 3

6

(+) Stevige constructie
(–) Tafelblad in laminaat is kwetsbaar, door de lichte kleur is is
het gevoeliger voor vuil en beschadigingen, boordje aan
de zijkant van het tafelblad kan/zal loskomen.

Tafel 4

5

(–) Tafelblad in laminaat is kwetsbaar, door de lichte kleur is is
het gevoeliger voor vuil en beschadigingen, boordje aan
de zijkant van het tafelblad kan/zal loskomen, niet zo’n
stevige constructie, tafel wiebelt.

Conclusie : Onze voorkeur gaat naar de modellen met een tafelblad in multiplex, zonder
boord die kan loskomen. Tafel 1 heeft, ondanks iets minder stabiele constructie, het
grote voordeel dat er ook personen aan de kop van de tafel kunnen zitten. Op die
manier kan er 6 man aan een alleenstaande tafel zitten, bij model 1 is dat slechts 4.
Met vriendelijke groeten,

Namens de stedelijke culturele raad,
De voorzitter van het bestendig bureau

Bart Wynants

