Sport
Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

1 Rechte tellingen

Sport
1 Welke sport beoefen je? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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Anders

Nordicwalkin

Handbal

Paardrijden

Squash

Volleybal

Wandelsport / wandelen

Wielrennen

Zwemmen

Yoga

Tafeltennis

Spinning

Pilates

Mountainbike

Hardlopen

Golf

Fitness / sportschool

Dansen

Judo

Handboogschieten

Badminton

Tennis

Korfbal

Voetbal

Ik beoefen geen sport

0%

Toelichting - geanonimiseerd








ATB
Basketbal
Bodybalans , wielrennen
Bodypump
Bodystep/pilatus/spinning
Buitenlopen
Chineng chiquong en lange afstand fietsen




Gymen
Mountainbike








Nordicwalking
Schaken
Ski
Sportief wandelen
Sportschool en ballet
Sportschool/fitness/groepslessen
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thuisfitness
Toerfietsen
Vissen
Wandelen doe ik te weinig
Wandelen en bewegen. Zie wandelclubs
Wekelijks stevig wandelen
Zumba
Luchtgeweerschieten
Lifestylecenter Laarbeek
Motorcross
Medische fitness
Jeu de Boules
Skeeleren, sportschool(XCO)

In welke mate ben je het (on-)eens met de volgende stellingen?

2.1 ‘Laarbeek is een sportieve gemeente’
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Wat houd de omschrijving sportieve gemeente in; Worden er ooit
toernooien/sportevenementen georganiseerd? Zo ja dan is er weinig publicatie van
Ik denk dat Laarbeek hier er niet echt bovenuit springt vergeleken met andere
gemeenten.
Veel keus in sportverenigingen en duidelijke aanwezigheid van de
gezondheidsteams
Behalve het gemeente bestuur.
Aan gezondheid en sport wordt in toenemende mate aandacht aan besteed
Veel sportverenigingen en sportscholen, voor zowel binnen- als buitensporten
Je kunt in Laarbeek bijna elke sport beoefenen
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Ben je het eens met de volgende stelling?

2.2 ‘De gemeente Laarbeek stimuleert de
inwoners om te gaan sporten’
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Het antwoord is duidelijk! (zeer mee oneens)
Onderhoud sportparken staat erg onder druk, er wordt een te groot beroep gedaan op de
vrijwilligers.
Zou niet weten op wat voor manier ???
Om te gaan sporten zijn voldoende en goede faciliteiten nodig. Voor korfbal is dit niet optimaal.
De gemeente stimuleert in die zin te weinig. Er is geen sportbeleid.
Men is zelf in staat om de keuze maken om te gaan sporten, de gemeente is hierbij niet nodig
om men te stimuleren.
Ja dmv gezondheidsrace, maar denk dat het uitgebreider kan
Heb daar geen inzicht in
Door verbetering van fiets- en wandelpaden in de gemeente zouden meer mensen een
stimulans krijgen om actief bezig te zijn. Opdat gebied lopen we nog veel achter bij gemeentes
in de regio.
Dan moet je ook goed voor de accommodaties zijn en zeker degene die je verhuurt!!!!!!
Mooie hardloop trajecten
Met name wethouder Joan Briels is grote animator van bewegen, door ondersteuning van
trimbaan e.a. bewegingsactiviteiten
Kan daar eigenlijk geen mening over geven omdat ik er niet nauw genoeg bij betrokken ben
Gezond Laarbeek, stimuleert het maar of het langdurig is??
Een van de goede zaken is de gezondheidsrace. mensen bewust maken dat sport/bewegen en
gezond eten belangrijk is voor je gezondheid.
Door activiteiten te promoten.
Diverse initiatieven worden door de gemeente geïnitieerd of ondersteund.
Denk aan de gezondheidsrace.
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2.3 ‘Alle Laarbeekse sportverenigingen moeten
hun eigen broek omhoog houden, zonder
gebruik te maken van subsidies van de
gemeente’
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Sporten verbetert gevoel van welzijn , conditie en gezondheid. In teamverband sporten vergroot
de sociale contacten bovendien. Het is een wezenlijk onderdeel van de maatschappij en de
overheid/gemeente zou dat moeten bevorderen, ook met subsidies
Sporten moet voor alle kinderen mogelijk zijn, dus moet met name de contributie voor kinderen
laag gehouden kunnen worden.
Moet juist meer subsidie komen. Kwaliteit van Voetballen gaat achter uit.
De gemeente moet de sport nog meer promoten en subsidie geven, zodoende komt er zeer
zeker minder hangjeugd ( die er toch al te veel is en waar de politie niets aan doet!!).
Voor kleine verenigingen is het moeilijk om zelfstandig te blijven en als de gemeente een breed
aanbod wilt, dan is subsidie op zijn plaats.
Vereniging nemen door middel van het vele vrijwilligerswerk heel veel taken ihkv jeugd en
jongerenwerk over van de gemeente. Tevens is de overlast van jeugd veel minder en zijn er
minder kosten voor de gezondheidszorg. Tegenover al deze inspanningen mag best een subsidie
staan. Anders is een en ander niet meer op te brengen. Zowel voor de sporters als de
vrijwilligers.
Sportverenigingen moeten kans hebben om te bestaan en mogen dus gebruik maken van
subsidies van de gemeente. Dit wel tot op een bepaalde hoogte. Sportverenigingen moeten wel
voor een redelijk deel in staat zijn om hun financiën op orde te houden. Ze moeten zich hiervoor
kunnen en willen inzetten.
Sporten jeugd blijven stimuleren!
Sporten bevordert gezondheid en daarmee worden kosten voor gezondheidszorg meer beperkt.
Daarnaast heeft sporten in verenigingsverband een maatschappelijk belang. Mensen blijven
betrokken bij de eigen gemeenschap.
Onmogelijk zonder subsidies, wellicht meer sponsoring? Niet meer contributie, sporten moet
voor iedereen laagdrempelig blijven.
Om sporten te stimuleren en zodat iedereen kan meedoen. vaak organiseren clubs wel dure
uitstapjes en feesten, daar is de subsidie vind ik niet voor
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Om de jeugd aan het sporten te krijgen mag best ondersteund worden. De maatschappelijke
ontwikkelingen zijn ook zodanig dat van een aantal gezinnen de kinderen geen lid kunnen
worden van een vereniging om financiële redenen. Hier zou de gemeente ook wat kunnen
betekenen
Ik vind dat dit niet voor alle verenigingen geld. Verenigingen met veel jeugdleden zijn afhankelijk
van de gemeente. Daar staat tegenover dat verenigingen die uit hobbyisten bestaan, zoals
muziekgezelschappen en koren, zij voor zich zelf moeten zorgen. (m.u.v. de jeugd)
Het is mooi als elke club zichzelf kan bekostigen, maar een susidie geeft net weer iets mee, mits
het voor de club en daar bij vooral jeugd gebruikt wordt
Dit zal niet altijd mogelijk zijn, maar de grote verenigingen zoals de voetbalclubs hebben ook zelf
al veel inkomsten door ledengeld en zouden natuurlijk minder kunnen krijgen zodat de kleine
verenigingen iets meer krijgen.
Dit dient wel eerlijk verdeeld te worden
De mensen die het minder goed kunnen betalen, ook een kans geven!!
Dat is niet voor iedere vereniging mogelijk, zeker niet willen ze de lidmaatschappen betaalbaar
houden voor iedereen.
Als men het wil stimuleren, moet men ook steun geven.
Alle " is te ongenuanceerd. De gemeente Laarbeek moet nieuwe initiatieven ondersteunen.
Tijden veranderen, mensen veranderen. Op langere termijn moet de ondersteuning afgebouwd
worden en dienen clubs selfsupporting/zelfstandig kunnen worden. Kan dit niet, dan heeft het
geen recht van bestaan."
Zelf ervaar ik dat de ene sportclub meer moeite heeft om het financieel rond te krijgen dan de
andere. Afschaffen van subsidies lijkt me daarom geen optie, omdat je dan een veelheid aan
verenigingen verliest wat de breedheid van het aanbod doet afnemen. Wel zou er specifieker
gekeken kunnen worden naar wat elke club, waarvoor nodig heeft.
Sommige verenigingen kunnen dit wel afhankelijk van het ledenaantal
Faciliteren van ruimten, zoals douche en omkleedruimten, gebouwen zou door de gemeente
geregeld moeten worden, maar onderhoud ed zou de sportvereniging met eigen leden, eigen
geld en vrijwilligers moeten kunnen uitvoeren.
Dat ligt er nog al aan, als een sportaccommodatie onderhouden moet worden vind ik wel dat de
gemeente bij moet springen .Maar niet als men bvb op sportkamp of men nieuwe tenues wil
voor de vereniging.
Wel subsidie voor jeugdleden en voor mensen met een smalle beurs (waaronder velen mensen
met een beperking).
Waarom dan wel jeugd subsidie, die staat niet in verhouding met de sport. Geef of allemaal of
niemand. Door het bij jeugd neer te leggen, is ook een vorm van discriminatie, voor alle sporters
die ouder worden.
Mits daardoor de contributie van de verenigingen niet te hoog wordt, waardoor er mensen af
gaan haken. Verenigingen moeten niet als vanzelfsprekend uitgaan van subsidie, maar zelf ook
creatief zijn in het verkrijgen van middelen.
Maar er kunnen omstandig heden zijn waardoor enige ondersteuning gewenst is.
Maar als er wat gegeven kan worden dan eerst aan de jeugd
Er zou wel een vangnet moeten zijn voor verenigingen als er financiële problemen zijn
Contributie! Alle andere verenigingen moeten dat toch ook!
Een vereniging is zelf verantwoordelijk voor de financiën, hiervoor kan men sponsoren werven
en contributie heffen. De gemeente hoeft geen subsidie te geven welke betaald wordt van het
Belastinggeld van de burgers.
Als lid van de golfvereniging krijg ik ook geen bijdrage.
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Alleen sportverenigingen met een eigen (uitgebreide) kantine mogen van mij zeer kritisch
bekeken worden
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