Beste bewoner van Wijk aan Zee,
Sportdorp aan Zee vraagt een paar minuten van uw tijd. We willen graag weten wat u leuk vindt, of u
iets mist en waar uw behoeftes liggen op sportgebied in Wijk aan Zee.
We hebben ontdekt dat er maar liefst vijftig sportclubs, sportactiviteiten en bewegingsactiviteiten
zijn in Wijk aan Zee en dat vinden wij bijzonder veel! Alle sport en bewegingsactiviteiten kunt u
vinden op www.sportdorpaanzee.nl. Mist u een activiteit die op de website hoort mail dan naar
sportdorpwijkaanzee@gmail.com.
Ik ben een:
vrouw
man
kind
Wat is uw leeftijd?
5 – 12 jaar
13 – 18 jaar
19 – 29 jaar
30 – 44 jaar
45 - 54 jaar
55 - 64 jaar
65 - 74 jaar
75 - 84 jaar
> 85 jaar
Doet u aan een sport of een bewegingsactiviteit?
ja, welke? ……………………………………………………
nee
Bent u weleens lid geweest van een sportvereniging?
ja, welke? ……………………………………………………
nee
Hoe schat u uw eigen conditie in op een schaal van 1 tot 10? 10 is uitmuntend en 1 is geen conditie.
Uitgaande van dertig minuten actief bewegen per dag.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

www.sportdorpaanzee.nl
sportdorpaanzee@gmail.com

Wat houdt u tegen om te gaan sporten? (meerdere antwoorden mogelijk)
Sporten is te duur
Ik ben te moe als ik uit mijn werk kom
Ik vind sporten en bewegen niet leuk om te doen
Ik weet niet waar ik kan sporten
Ik heb lichamelijke problemen / ik heb een ziekte
Ik heb geen vervoer
Het weer / de duisternis
Ik ben een seizoensporter
Ik ben bang om te vallen / ik heb angst voor blessures
Ik mis een maatje om mee te sporten
Ik heb geen tijd en ik kan er geen tijd voor vrij maken
Ik sport en beweeg voldoende
Anders, namelijk………………………………………………………………………
Wat zou er toe bijdragen dat u wel of dat u meer gaat sporten?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Heeft u behoefte aan een extra sport- en/of beweegactiviteit in Wijk aan Zee. Zo ja, heeft u een
suggestie?
ja, namelijk……………………………………………………….
nee, omdat……………………………………………………...
Wilt u op de hoogte blijven van het sportnieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn?
ja, email adres………………………………………………
nee
Wij komen in de maand september bij u langs om de vragenlijst op te halen.
Uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten, Chelsey, Jan, Ella, Doede, Dirk, Wil en Roy
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