Enquête:
Mijn naam is Reinier van Loon, 22 jaar en studeer voor gymdocent op de Haagse
Hogeschool te Zuiderpark sportcampus. Ik doe onderzoek naar hoeveel sportverenigingen in
het Westland aangepast sport (G-sport) aanbieden. Ik ben erg benieuwd naar wat voor sport,
het aantal leden en de kosten.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
1. Algemene vragen
▪

Wat is uw naam

…………………………….

▪

Hoe heet uw sportvereniging

……………..………………

▪

Wat is uw taak bij de sportvereniging

……………………………..

▪

In welke dorp is uw sportvereniging gevestigd

....................………………

1. Wat voor soort sportvereniging bent u?


Reguliere sportvereniging.



Reguliere en g-sport vereniging.

2. Zijn er werknemers/vrijwilligers in bezit van een diploma om met deze mensen te
werken?


Ja, een aantal werknemers/vrijwilligers zijn in bezit van een diploma



Nee, de werknemers/vrijwilligers hebben geen diploma, maar hebben affiniteit met
deze doelgroep

3. Wat voor aangepaste sport(en) bied u aan?


Voetbal.



Handbal



Korfbal



Basketbal



Hockey



Dans



Fitness



Anders, namelijk: …………………………………………..

4. Hoelang bestaat aangepast sport al op uw vereniging?


Een paar maanden tot 1 jaar



2 tot 4 jaar



4 tot 7 jaar



Langer dan 7jaar.

5. Hoeveel leden heeft u?


1 – 20 leden



20 – 50 leden



50 tot 75 leden



Meer dan 75 leden.

6. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor uw leden om deel te nemen aan de sport?


1 – 50 euro



50 – 150 euro



150 – 300 euro



Meer dan 300 euro

7. Is er vervoer geregeld voor de aangepaste sporter?


Wij regelen het vervoer.



Leden zorgen zelf voor het vervoer.

8. Spelen de g-teams competitie of alleen training?


Zowel competitie als training



Alleen training



Alleen competitie



Anders, namelijk: ………………………………………………

9. Hoe promoot uw het aangepaste sport?


Met flyers



Via social Media



Anders, namelijk: ……………………………………………………………..

10. Krijgt u subsidie van de gemeente of van sponsors om aangepast sport aan te
bieden?


Ja, de sportvereniging krijgt subsidie van de gemeente.



Ja, de sportvereniging krijgt subsidie van verschillende sponsoren.



Nee, de sportvereniging krijgt geen subsidie.

Dit waren alle vragen. De uitslag van de vragen worden gebruikt voor het mini onderzoek en
wordt alleen op De Haagse Hogeschool bij het vak mini onderzoek gepubliceerd aan de
docent.
Bedankt voor uw tijd en antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Reinier van Loon

