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Results survey Flandrensis

Resultaten enquête Flandrensis

The future of our micronation …
I want to thank all Flandrianen for filling out this
survey. But more important: thank you for your
confidence in Flandrensis! The results are a
confirmation that we are on the right track and so
the important structures will remain unchanged.
However, the results learn us interesting facts: the
three largest groups in Flandrensis are the Belgians,
Americans and Russians. Only 15% Belgians, 17%
Americans and 12% Russians have taken part in the
survey. The political simulation is now definitive
history, from now on global warming is the only
mail goal of the micronation.
The Flandrensisians ask for more internal
communication and the development of our media.
This week we will open a Facebookgoup for all
citizens and in March we start with the first records
for Flandrensis TV. Based on the results of this
survey several reforms will be launched in the next
weeks.

De toekomst van onze micronatie …
Ik wil alle Flandrianen bedanken voor het invullen
van deze enquête. Maar belangrijker: bedankt voor
jullie vertrouwen in Flandrensis! De resultaten zijn
een bevestiging dat wij op de goede weg zijn en de
belangrijke structuren zullen dus ongewijzigd
blijven. Toch stemmen de resultaten tot nadenken:
de drie grootste groepen in Flandrensis zijn de
Belgen, Amerikanen en Russen. Slechts 15%
Belgen, 17% Amerikanen en 12% van de Russen
hebben deelgenomen aan de enquête. De politieke
simulatie is definitief verleden tijd, vanaf nu is
klimaat het kerndoel van de micronatie. De
Flandrianen vragen om meer interne communicatie
en gebruik van media. Deze week zal er een
groepspagina aangemaakt worden op Facebook en
in maart starten de eerste opnames voor Flandrensis
TV. In de komende weken zullen tal van
wijzigingen doorgevoerd worden op basis van deze
resultaten.

Grand Duke Niels of Flandrensis

Groothertog Niels van Flandrensis

For how many years you have been a member of Flandrensis? - Hoeveel jaar bent u al lid van Flandrensis?

Are you a citizen of other micronations? - Bent u burger van meerdere micronaties?

Why did you join the micronation Flandrensis? - Waarom bent u burger geworden van de micronatie
Flandrensis?
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Where did you find information about our existance? - Waar vond u informatie over ons bestaan?

Would you change the Grand Duchy into a Republic? - Zou u de staatsvorm “Groothertogdom” wijzigen in
een republiek?

The name Flandrensis refers to the Flemish history, but unfortunately, many Belgians associate it with
Flemish separatism. Would you change the name Flandrensis? - De naam Flandrensis verwijst naar de
Vlaamse geschiedenis, maar wordt helaas door veel Belgen geassocieerd met Vlaams separatisme. Zou u de
naam Flandrensis veranderen?

Medieval elements (heraldic, nobility, ...) are part of the Flandrensisian identity. But are noble titles still
necessary in the 21st century? - Middeleeuwse aspecten maken deel uit van de Flandriaanse identiteit, maar
horen adellijke titels nog thuis in de 21ste eeuw?

Would you change the national symbols (lions)? - Zou u de nationale symbolen (leeuwen) veranderen?

However we don't have a population in Antarctica we have divide it in counties and baronies, is this
necessary? - Hoewel we geen inwoners hebben werd Flandrensis toch ingedeeld in graafschappen en
baroniën, is dit nog nodig?
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Flandrensis exists out of 40 different nationalities. Do you find that we need to delete the term "Belgian
micronation"? - Flandrensis bestaat uit 40 nationaliteiten. Vindt u dat wij de term “Belgische micronatie”
moeten schrappen?

Dutch is the official language of Flandrensis. Do we need to change it to English? - Nederlands is de
officiële taal van Flandrensis, moet dit gewijzigd worden in het Engels?

How many time do you read the "Gazette of Giddis"? - Hoe vaak leest u “De Gazette van Giddis”? *
Do you follow our Facebook page?- Volgt u onze Facebookpagina?

Do you follow the Facebookpage? – Volgt u de Facebookpagina?

Do you want to communicate with Flandrensisians in a group on Facebook.? - Wilt u graag contact hebben
met andere Flandrianen via een Facebookgroep?

How would you describe our communication? - Hoe u onze communicatie beoordelen?

Are you satisfied with the current political system: the Grand Duke with his Cabinet instead of an elected
Senate? - Bent u tevreden over het huidige politieke systeem: de Groothertog met zijn Kabinet i.p.v. een
verkozen senaat?
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If you have a responbility, how much time would you spend to it? - Indien u een verantwoordelijkheid
draagt, hoeveel tijd zou u spenderen?

What is your opinion about the Flandrensisian vision concerning Antarctica? - Wat vindt u over de
Flandriaanse visie over Antarctica?

Today our citizenship is accessible to everyone. Do you support a more strict policy? - Vandaag is het
burgerschap voor iedereen toegankelijk, vindt u dat we een strenger beleid moeten voeren?

Flandrensis developed from a hobby to political simulation, to cultural movement, to environmental care ...).
With respect to the future development: which of the following items do you give highest priority? Flandrensis werd stap per stap uitgebouwd (van hobby naar politieke simulatie, naar culturele organisatie,
naar milieu...). Maar voor de toekomst: wat moet onze prioriteit zijn om uit te bouwen?

Do you identify yourself as a Flandrensisian? - Beschouw je jezelf als een Flandriaan ?
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Do you follow our relations and actions with other micronations? - Volgt u onze relaties met andere
micronaties?

Questions specific fort he Belgian Flandrensisians – Vragen specifiek voor de Belgische Flandrianen
Moet de culturele afdeling "De Flandrianen" losgekoppeld worden met "de micronatie Flandrensis"? (Do
you want to split the cultural movement “De Flandrianen” from the “micronation Flandrensis”?)

Indien ja, wordt de schatkist dan ook losgekoppeld van de micronatie: winst door activiteiten kunnen niet
aangewend worden voor het kopen van vlaggen en stuff etc. (If you want a split, do you take over the public
treasury, i.e. meaning that the profit of cultural events cannot anymore be used to buy flags and other stuff.)

Indien ja, zou u de groepsnaam dan ook veranderen en niet-Flandrianen toelaten (m.a.w. niets meer te
maken met Flandrensis)? (If yes, would you change the name "De Flandrianen" and allow non-citizens to
the group?)

Indien de Facebookgroep "De Flandrianen" wordt opengestelt voor anderstalige Flandrianen: is dit voor u
een belemmering om actief te blijven in de groep? (The Belgian group "De Flandrianen" have their own
Facebookgroup for cultural events. The question is if they have objections to open the group for all
Flandrensisians).

Harde vraag: Maakt het voor u nog iets uit dat de activiteiten uit naam van Flandrensis worden
georganiseerd en bent u buiten de evenementen nog geïnteresseerd in de micronatie? (Difficult question: do
you still care that all cultural events are organized under the name Flandrensis and are you still interested
in the micronation?)
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The Weather / Het weer

Siple Island
- 35 C°

Carney Island
- 35 C°

Maher Island
- 35 C°

Pranke Island
- 35 C°

Cherry Island
- 35 C°

Belgium
8 C°

Arkel
- 35 C°

Campinia
- 35 C°

Picture: a moment in the story of Flandrensis
Foto: een beeld uit de Flandriaanse geschiedenis

Group picture of Flandrensisians during the Senate meeting on 27 November 2010
Groepsfoto tijdens een Senaatsvergadering op 27 november 2010

Exchange rate 1 FL / Wisselkoers 1 FL
1,0000 EURO

0,00208 BTC

1, 1157 USD

1,0000 SCP

73,3103 RUB

1,3590 LIR

7,1103 CNY
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More information on …

The redaction / De redactie
Niels Vermeersch, journalist
Marc Van de Leest, assistent

Help to protect Antarctica and support:
Help Antarctica beschermen en steun:

Save the Arctic

Antarctic and Southern Ocean Coalition

International Fund for Animal Welfare

Antarctic Ocean Alliance

Whale and Dolphin Conservation
Society
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