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Behoeftepeiling sporten en bewegen  
in Norg en regio 
 
Met deze vragenlijst wil de Stichting Beweegdorp Norg inventariseren hoe het staat met de 
sport- en beweegactiviteiten van de inwoners van Norg en omliggende regio. Het gaat er 
vooral om een beeld te krijgen van de deelname aan de sport- en beweegactiviteiten, 
maar ook om te peilen waar interesses en behoeftes liggen. Afhankelijk van deze 
uitkomsten kunnen we niet alleen het bestaande sportaanbod versterken, maar ook 
zorgen voor de totstandkoming van nieuw sportaanbod. Uw medewerking wordt zeer op 
prijs gesteld.  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor een goed beeld van dit onderzoek willen we graag de volgende gegevens van u weten. Deze gegevens blijven 
anoniem:  
 
leeftijd  :……… jr 
man/vrouw M / V 
dorp en postcode (hoeft niet):  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
1. Vragen over sport- en beweegdeelname 
 
Onderstaande vragen gaan over de manier waarop u sporten en bewegen beleeft. Met 
sport en bewegen wordt bewust sporten en bewegen met bepaalde motieven bedoeld. 
Enkele voorbeelden van deze motieven zijn plezier hebben, gezelligheid, goed voor de 
gezondheid, voor de prestatie, etc.  
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
1.1 Doet u aan sport of beweegt u regelmatig?  
 
! Ja     à ga door naar vraag 1.2 
! Nee   à ga door naar vraag 1.6 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
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1.2 Aan welke sport- en beweegactiviteit(en) doet u? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 

o	  	  aerobics/fitness	   o	  	  golfen	   o	  	  koersbal	   o	  	  vissen	   o	  	  anders, nl:	  

o	  	  ATB	   o	  	  gymnastiek	   o	  	  korfbal	   o	  	  voetbal	   o	  	  	  

o	  	  badminton	   o	  	  hardlopen	   o	  	  nordic walking	   o	  	  volleybal	   o	  	  	  

o	  	  biljarten	   o	  	  hockey	   o	  	  paardensport	   o	  	  wandelen	   o	  	  	  

o	  	  dansen	   o	  	  jeu de boules	   o	  	  pilates	   o	  	  wielrennen	   o	  	  	  

o	  	  darten	   o	  	  judo	   o	  	  tennis	   o	  	  zelfverdediging	   o	  	  	  

o	  	  fietsen	   o	  	  klootschieten	   o	  	  tuinieren	   o	  	  zwemmen	   o	  	   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.3 Van welke sportvereniging(en) bent u lid? Of bij welke sportaanbieder heeft u een abonnement?  
[Meerdere antwoorden mogelijk] 
 
! ATB/mountainbike club 
! badmintonclub 
! bewegingscentrum/fitnessclub 
! biljartclub 
! dartclub 
! golfclub 
! gymnastiekvereniging 
! hardloopclub 
! hengelsportvereniging 
! ijsvereniging 
! judovereniging 
! kaartclub 
! korfbalvereniging 
! paardensportvereniging 
! tennisvereniging 
! voetbalvereniging 
! wandelclub 
! zwembad/zwemvereniging 
! Anders, namelijk. …………………………………………………………. 
!    Geen  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.4 Hoe vaak sport/beweegt u gemiddeld per week?  
 
! 1 – 2 x per week  
! 3 – 4 x per week 
! 5 – 6 x per week   
! Meer dan 6 x per week 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.5 Hoeveel uur sport/beweegt u gemiddeld per week? 
 
! 0 – 1,5 uur per week 
! 1,5 – 3 uur per week 
! 3 – 4,5 uur per week 
! 4,5 – 6 uur per week 
! Meer dan 6 uur per week 
 
à ga door naar vraag 1.7 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.6 Zo nee, waarom sport/beweegt  u niet? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 
! Ik vind sporten niet leuk 
! Ik wil geen verplichtingen 
! Ik heb geen tijd 
! Ik vind het te duur 
! Ik kan niet sporten vanwege een blessure/mijn gezondheid 
! Ik heb niemand om mee te sporten 
! Ik vind de sporten in mijn dorp en omgeving niet leuk 
! Anders, namelijk:………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.7 Zou u vaker willen sporten? 
 
! Ja  à ! 1 x extra in de week  ! 2 x extra in de week  ! meer dan 2 x extra in de week 
! Nee 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Sport en beweeginteresse 
 
Naast het bekende sport- en beweegaanbod is het de bedoeling om op basis van de wensen en behoeftes om nieuw 
sportaanbod op te zetten. We willen graag inventariseren waar de voorkeur bij de inwoners van Norg en omliggende 
regio naar uit gaat. 
Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd, maar we zijn eigenlijk nog meer benieuwd naar u eigen voorkeuren. Geef 
alstublieft aan waar uw interesse naar uit gaat. Het kan ook gaan om sporten die elders wel beoefend worden, maar in 
de Norger regio niet.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.1 Vernieuwend sportaanbod (meerdere antwoorden mogelijk)  
 
 
Vernieuwend sportaanbod 
 

 
  

! Basketbal ! Handbal ! Rollatorpad 

! BMX-baan ! Inlineskatebaan ! Skatepark 

! Boerengolf ! Klimmuur ! Survivalbaan 

! Boomklimpark 
 

! Line-dancing  ! Voetbalgolf 

! Bosgolf ! Maisdoolhof ! Waterpolo 
 

! Denksport 
 

! Onderwaterhockey  Anders, namelijk: 

! Floorball/unihockey 
 

! Overdekte speeltuin !  
…........................... 

! Frisbee ! Pitch and Putt !  
…........................... 

! GPS-wandelen ! Proeverijwandeling !  
…......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.2 Zijn er nog andere activiteiten die u graag zou willen doen, maar die niet in de lijst hierboven beschreven 
staan? Alle ideeën – van een BMX-baan tot een ATB-route en van een maandelijks sportinstuif in De Brinkhof tot 
de introductie van countrygolf – zijn welkom. Laat uw creativiteit de vrij loop! 
 
1. ……………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hieronder noemen we activiteiten die voor jong en oud en/of voor het hele gezin bedoeld zijn. De activiteiten kunnen 
eenmalig worden georganiseerd of jaarlijks terugkeren. Geef hieronder aan naar welke activiteiten uw interesse uit gaat. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.3 Straat- bedrijven toernooien 

 
Toelichting: met straat- en bedrijventoernooien strijden teams tegen elkaar, die samengesteld zijn uit de mensen die in 
een bepaald straat of buurt wonen of binding hebben met een bedrijf.  
 
 
! Volleybal (binnen) 
! (Beach)volleybal (buiten) 
! Basketbal 
! Sportdorpcup = competitie van alle straattoernooien afsluitend met een finale. 
! (Street)voetbal, bijv. 4 tegen 4 
! Schaatswedstrijden tussen de verschillende ijsverenigingen 
! Darten 
! Biljarten 
! Kaarten 
! Voetvolley 
 
Anders, 
namelijk …………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
 
2.4 Overig 
 
! Avond-wandelvierdaagse 
! Combi-outdoor activiteiten: fietsen, wandelen, kanoën en steppen met gezin op één dag. 
! Survival: outdoor-activiteiten, bijvoorbeeld onderdelen als balkenloopbrug, klimnet, vlotvaren, kanoën en touwbrug. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.5 Activiteiten voor kinderen en jongeren 
 
! Kinderspeelweek: sport en spelactiviteiten in de schoolvakantie. 
! Action Games: evenement voor jongeren met trendy/sportactiviteiten. 
! Naschoolse sport: sportactiviteiten die aansluiten op de schooltijd.  
 
3. Zijn er - naar uw mening - sporten of beweegactiviteiten waarmee Norg zich regionaal of landelijk extra 
op de kaart kan zetten? Suggesties voor andere activiteiten dan hieronder genoemd en verbetering van de 
bestaande zijn meer dan welkom. 
 
!  Paardensport (Tuigpaardenconcours) 
!  Wielrennen (Wiellerronde/ de Slag om Norg) 
!  Hardlopen (Cross) 
!  Mountainbike (bossen zeer geschikt) 
!  Wandelen 
!  Fietsen 
!  Voetbal 
Mogelijke andere activiteiten:  
 
Suggesties:  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Heeft u tot slot nog opmerkingen/suggesties naar aanleiding van deze vragenlijst of over Beweegdorp Norg? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Wij kunnen u persoonlijk informeren over nieuw (en bestaand) beweegaanbod van Norg e.o naar aanleiding 
van uw antwoorden. 
 
Om u persoonlijk te kunnen informeren over de Beweegdorp-activiteiten vragen wij u om onderstaande gegevens in te 
vullen. De gegevens worden niet aan derden versterkt en worden alleen gebruikt voor Beweegdorp.  
 
Naam   :        
 
Adres   : 
 
Postcode + plaats : 
 
Telefoon   : 
 
E-mail   :  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Win een van de prijzen en vul de slagzin in! >>>>>>>>>>>>>Hierlangs afknippen>>>>>>>> 
 
6. Wilt u kans maken op een van de leuke prijzen (zie website www.beweegdorpnorg.nl voor de details) die 
aan het invullen van deze enquête is verbonden. Dan kunt u dit strookje apart inleveren of meegeven. Vergeet 
niet de onderstaande slagzin in te vullen… 
 
Naam   :        
 
Adres   : 
 
Postcode + plaats : 
 
Telefoon   : 
 
E-mail   :  
 
SLAGZIN: Sporten en bewegen in Norg en omgeving….. 
 

Vriendelijk bedankt voor het invullen. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld! 
 
 

 
 
 
 
 
www.beweegdorpnorg.nl  
info@beweegdorpnorg.nl 
 
Voor vragen of opmerkingen over deze enquete kunt u contact opnemen met Winand Hannema tel. 06-57582993 of 
Ellen Wagteveld tel. 06-57388872 (projectleiders Stichting Beweegdorp Norg).  
 
SBN © 2013 – deze enquete wordt uitgevoerd onder verantwoording van de Stichting Beweegdorp Norg 


