Sporten in Asten
De zomervakantie is voorbij voor sportverenigingen betekent dit vaak de start van een nieuw seizoen.

1. Welke sport beoefent u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
37%

22%

Aqua joggen
B'in Shape
Badminton (2x)
Basketbal
Biljart
Biljarten
Bootcamp (5x)
Crossfit (2x)
Dansen (2x)
Dansen en Biljarten
Darten
Fietsen (5x)
Golf (10x)
Golfen (2x)
Hometrainer
Ik volg Niobe herenhandbal
Ik wandel en fiets op eigen houtje
In someren
Indoor roeien
Jeu de boules
Kettlebell-training + body-fit-training
Koersbal
Korfbal (2x)
Kruisboogschieten
Lopen
Majorette
Nederland in beweging

8%

7%

Anders

Hardlopen

Wandelen

Atletiek

Zwemmen

Gymnastiek/turnen

4%

0%
Volleybal

1%

4%
Wielrennen/fietsen

0%

Handbal

Fitness

Voetbal

4%

Hockey

15%

Anders, namelijk:
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Ik beoefen geen sport
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Paardrijden (3x)
Pilates (3x)
Pilatus
Pilatus'. Krachttraining
Power Yoga
Schaken
Spinnen
Spinning
Squash
Steppen, bodynatics, krachtsport en tennis
Steps
Tennis (24x)
Tennis, Dammen
Tennissen (2x)
Thuis op Crosstrainer
Vissen
Wandelen (2x)
Yoga (7x)
Yoga en pilates
Zaalvoetbal
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1.1 Hoe vaak sport u gemiddeld per week?
40%

(n=263)

36%

35%

31%

30%
25%

23%

20%
15%
10%

6%

5%

4%
0%

0%
1 keer per week

2 keer per week

3 keer per week

4 keer per week Meer dan 4 keer
per week

Weet niet

Toelichting
3 keer per
week



3 vaste sportmomenten in de week. Daarnaast enkele keren per week een
korte wandeling. En gemiddeld 3x per maand een lange wandeling (20-25km)

Meer dan 4
keer per week



1x per week zwemmen elke dag fietsen naar werk en boodschappen 3x per
week te voet op bezoek of zwerfvuil verzamelen
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1.2 Hoeveel uur sport u gemiddeld per keer?
40%

(n=264)

38%

35%
30%
23%

25%

21%

20%
14%

15%
10%
4%

5%

0%
0%
0 – 30 minuten 30 minuten - 1 uur 1 uur - 1,5 uur

1,5 uur - 2 uur

Meer dan 2 uur

Weet niet

Toelichting
Meer dan 2
uur





1,5 uur volleybal en ongeveer een uur hardlopen.
Ik maak iedere week een wandeling van 20 tot 25 km en loop dagelijks gebruik
bijna de fiets niet
Uitlopend de gehele dag
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1.3 Waarom sport u niet?
(meerdere antwoorden mogelijk)
40%

(n=75)
37%

35%
30%

30%
25%
20%

18%

19%

15%
10%
5%

5%
0%
Ik heb geen tijd

Ik vind sporten niet
leuk

Ik vind het te duur

Ik kan niet sporten
vanwege een blessure
/ mijn gezondheid

Anders

Anders, namelijk:













De sport die ik zou willen beoefenen zi
Geen idee, wat me leuk lijkt.
Geen zin
Het komt er niet van
Ik heb andere hobby's
Ik hoef niet bij sportvereniginn
Ik ruim in asten zwerfvuil wekelijks op zo'n halve dag per week. Voorzitter stichting S A S
Ik sport wel!
Ik wil niet meer gebonden zijn aan tijd. In het verleden wel altijd gesport o.a. voetbal en tennis
Ik zorg voor beweging zoals fietsen, tuinonderhoud, huis onderhoud
Leeftijd
Zie toelichting laatste vraag.

4

De gemeente Asten telt tientallen sportverenigingen.

2. Bent u bij een sportvereniging in de gemeente Asten
aangesloten?
70%

(n=338)

58%

60%
50%
40%
40%
30%
20%
10%
1%
0%
Ja

Ja, maar ben geen actief lid

Nee

Toelichting
Ja











ASC is Asten- Someren
Atletiek vereniging jaspersport asten someren
Bootcamp asten
Lid van Golfclub het Woold. Lid van NWC (niet sportend)
Mijn kind is lid van een vereniging
Mijn zoon voetbalt bij nwc
Naast zelf sporten, moeder van drie sportende kinderen en vrijwilliger bij een sportclub
TWC
Vrijwilliger bij voetbalvereniging NWC

Nee









Fitness in Deurne
Ik doe aan stijldansen, niet in Asten verkrijgbaar
Ik volg yoga bij t levensattelier
Tennis in winter in de tennishal
Wij doen de Miloncirkel dat is alleen in someren en deurne
Wil vrij zijn daarin
Zonder sportvereniging kan ik bewegen wanneer ik wil.
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3. Bent u tevreden over het aanbod aan sportverenigingen in
uw dorp?
90%

(n=338)

78%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

14%
8%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Toelichting
Nee, ik mis:


















Basketball en volleyball
Boksen,
Bootcamp
Buiten fitness apparaten gratis toegankelijk bij bossen
Dames korfbal muur
Dansclub
De avond viedaagse
Een jongere wielrenclub
Gymclub/fitnesclub voor ouderen
Meer mogelijkheid voor vrije zwemuren.
Mis een Bootcamp survivalbaan
Sporten voor ouderen
Tennis
Tijd om nog meer en goedkoop te sporten
Wandelsportvereniging
Wielerclub
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

4. ‘In de gemeente Asten zijn voldoende
sportaccommodaties’
60%
51%
50%
(n=334)
40%
30%

23%

20%

16%

10%

5%

3%

1%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

(Leesinstructie: met sportaccommodaties bedoelen we gelegenheden waar sporten uitgeoefend
kunnen worden zoals bijvoorbeeld sportvelden gymzalen zwembaden fitness etc.)

Toelichting
Mee eens



Meer plekken voor bootcamp/ buiten sport toestellen

Neutraal




Accommodaties zijn wel er druk bezet!!
Er moet een sportterrein komen waar inwoners vrij kunnen sporten met ruim
voldoende verlichting, denk hierbij aan basketbalveldjes, beachvolleybalveldjes,
mini trapveldjes eromheen een joggingbaan met ruime verlichting en niet verstoord
door wielrenners etc, bijvoorbeeld op het evenemententerrein. Mooie centrale
plek. Zet er ook een te verpachten kiosk neer met zitplaatsen en
ontmoetingsbanken, gewoon een gemoedelijke roddelplek zoals vroeger bij de
waterput gebeurde.
Ik sport zelf bij HAC Helmond


Mee
oneens



Het ontbreekt aan kleinere gymzalen. In Asten zijn er dat, naar mijn weten, slechts 2
nl bij het Varendonck College en aan de Schoolstraat. In een kleine kern als Ommel
ontbreekt die helemaal. Dat zijn juist locaties waar kleinere sportclubjes, vrijetijds
gymgroepjes, trimclubjes terecht zouden kunnen omdat daarvan de huurprijs nog te
behappen is. Een grote sporthal huren zit er voor deze clubjes niet in.

Zeer mee
oneens



NWC heeft al jaren te weinig velden volgens KNVB-normen.

Weet niet



Ik ken de behoefte niet
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4.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?












Er is behoefte nog een sporthal de schop zit vaak te vol
Er is geen mogelijkheid om ergens bootcamp te doen zonder in de hondenpoep te staan. In de
Bergweg is een mooie locatie waar we evt. bootcamp zouden kunnen doen. Maar de gemeente
werkt niet mee!
Er is te veel. Er zijn onevenredig veel en dure sportvoorzieningen in Asten. Sport heeft bij
kinderen het buitenspelen verdrongen.
Er moeten meer veldjes komen waar kan worden gesport. Vooral in de wijken. Er naar toe
rijden/lopen is geen stimulans
Gezien het aantal actieve leden heeft NWC te weinig velden.
Ik zit in het bestuur van korfbalclub ODC. Tijdens het zaalseizoen in de winter worden de
doordeweekse thuiswedstrijden heel vaak buiten de gemeente Asten gespeeld, omdat er geen
ruimte is in de sportaccommodaties binnen de gemeente.
Sportverenigingen moeten voor het spelen van competitiewedstrijden uitwijken naar
accommodaties buiten de gemeente.
Voor dansen moet in de Beiaard grotere ruimte bechikbaar gesteld worden
Weinig ruimte voor outdoor sporten
Zie extra toelichting bij vraag 4.
Zie vorige vraag wat er mist...
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5. Wat vindt u van de kwaliteit van de sportaccommodaties
in de gemeente Asten?
70%

(n=334)

59%

60%
50%
40%
30%

20%
20%

15%

10%

4%

1%

1%

Slecht

Zeer slecht

0%
Zeer goed

Goed

Neutraal

Weet niet

Toelichting
Goed




Ik bezoek niet alle lokaties, dus is het ook lastig om hier een direct antwoord op te
geven.
Ik kan dit alleen maar beoordelen vanuit wat ik waarneem als ik een accommodatie
bezoek en wat ik erover hoor. Ik maak geen gebruik van de accomodaties.

Neutraal







Bij sommige goed, bij sommige slecht.
Het gaat. Ik kom in veel sportzalen maar in asten ziet het er povertjes uit.
Ik vind de toiletgroep in de Schop stinken.
NWC goed, t Root goed, HCAS matig
Sportpark het Root heeft, gezien de omvang van de vereniging, te weinig velden.

Slecht



Bij de vereniging waar mij kind lid van is, is er slecht onderhoud van de kantine en
douches
De gymzaal in de Schoolstraat wordt slecht gepoetst en slecht onderhouden
Sporthal en zwembad De Schop zijn sterk verouderd (ondanks de opknapbeurt) en
hadden wanneer de gemeente er geld voor had gereserveerd gedurende de
afgelopen 40 jaar allang nieuw gebouwd kunnen worden.




Weet
niet





Ik maak geen gebruik van sportaccommodaties
Ik sport niet in Asten, in de sportscholen in Asten (Move Your Body en Infinity Fitness)
heerst een te groot alfamannetjes gedrag.
Kom ik niet
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

6. ‘Alle sportverenigingen in Asten moeten rond kunnen
komen, zonder gebruik te maken van subsidies van de
gemeente’
50%

(n=334)

44%

45%
40%
35%
30%
25%

22%
17%

20%
15%

8%

7%

10%
5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens








Dit vooral voor nwc !!
Ieder kind moet kunnen sporten, als de ouder ( s ) dit niet kunnen opbrengen
moet de gemeente bij springen
Ieder moet voor zijn sport ( soort hobby) zelf de kosten betalen.
Iedere sport moet mogelijk zijn voor onze inwoners, geld moet geen rem zijn
voor de bevolking. Daar betaal ik graag wat extra lasten voor.
Sporten is geen overheidstaak maar een individuele keuze van de burger. De
overheid kan en mag wel een individuele burger ondersteunen, indien deze
over onvoldoende middelen beschikt om een lidmaatschap van een
sportvereniging te bekostigen, aard en kosten van zo`n lidmaatschap moet wel
zorgvuldig getoetst worden en door gemeente aan betreffende vereniging
worden voldaan en niet via de gesubsidiëerde.
Afhankelijk van inkomen individueel bijdrage leveren. Een sportschool Geef je
ook geen subsidie terwijl dat niks anders is als een handbal, turn of
voetbalvereniging.
Mee eens als het gaat om de exploitatiekosten. In geval een eenmalige
duurzame kapitaalsinvestering nodig is, moet een vereniging aanspraak kunnen
maken op een financiele bijdrage van de gemeente
Verenigingen mogen voor jeugdige sporters subsidie ontvangen
Voor de jeugd vind ik wel dat er subsidie gegeven kan worden omdat het
belangrijk is dat de jeugd aan sport doet.
Wel zonder subsidies, maar dan moet de gemeente wel de accommodaties op
orde houden.
Zwemmen vind ik subsidie waardig omdat dit voor veel mensen nuttig,nodig,en
laagdrempelig moet zijn om gezondheid te stimuleren.
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Neutraal



Geen structurele sponsoring van clubs. Een basis bedrag om te starten indien
nodig.

Mee
oneens



Als een sportvereniging rond kan komen zonder subsidies van de gemeente zou
ik deze ook niet toekennen. Mensen die geen recht hebben op huurtoeslag
krijgen die ook niet.
Bepaalde sportactiviteiten, zoals bv voor gehandicapten zullen niet zonder
subsidie kunnen
Dat zou mooi zijn ja helaas is het onderhoud van gebouw. velden en materialen
zonder subsidie van de gemeente voor (de meeste) verenigingen niet haalbaar.
Kontributies zijn voor veel leden aan de maximale kant.
Grote clubs met veel leden moeten dat wel kunnen, maar kleine clubs van
minder bekende sporten of sporten met niet zoveel leden zouden wel op de een
of andere manier geholpen moeten worden. Bijv. de accommodatie tegen een
lager tarief huren of subsidie om de sport in Asten te behouden.
Het is belangrijk dat namens de gemeente het belang van sport wordt
onderstreept. Gemeentelijke gelden moeten hiervoor ook aan kunnen worden
gesproken.
Ik vindt schandalig dat er zoveel verschil wordt gemaakt bij verenigingen, mn
voetbalclub wordt veel geld ingepompt, terwijl andere vereniging moet
verhuizen.
Kan me niet voorstellen dat een voetbalvereniging met heel veel jeugdleden
geen subsidie meer kan krijgen.
Maar het mag ook een keer ergens anders aan gegeven worden dan de voetbal
club
Sport voor kinderen / minima moet toegankelijk blijven.
Twee meningen: Als het gaat om veiligheid of gezondheid, bv zwemles of
fysiogym, vind ik het van belang dat iedereen daar voor een redelijke prijs aan
moet kunnen deelnemen. Ik denk dat daar subsidie voor nodig is. Als het gaat
om hobby, denk ik dat je daar ook zelf geld mag uitgeven. Sommige mensen
hebben als hobby motor crossen... tja ga je daar dan subsidie aan geven? waar
trek je een grens. Van de ene kant vind ik dat je sport voor de gezondheid wel
moet stimuleren, dat kan eventueel met subsidies door de gemeente, aan de
andere kant vind ik dit ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor eigen je
gezondheid en voor die van je kinderen. Kinderen moeten meer naar buiten en
daar ben je als ouder verantwoordelijk voor, niet in de eerste plaats de
gemeente.
Uit ervaring weet ik hoeveel vrijwilligersuren in sportclubs wordt gestoken.
Vermindering van subsidie zou betekenen of een contributieverhoging of een
nog groter beroep doen op vrijwilligers.
Verwacht dat dan de contributie voor veel mensen te hoog gaat worden.
Voor gezonde inwoners, vind ik dat de gemeente best wel wat subsidie kan
geven voor de sport.
Voor kleine verenigingen is het moeilijk om zonder torenhoge contributies hun
terreinen of accommodatie te onderhouden

















Zeer mee
oneens



Dat is niet mogelijk voor allen en iedereen kan en mag gebruik maken van de
verenigingen dus wat mij betreft geen probleem maar niet alles tegen elke prijs.
Dus geen absurde investeringen
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De gemeente Asten moet keuze maken welke verenigingen ze subsidiëren. We
willen dat zoveel mogelijk mensen sporten. Maar we hoeven niet elke sport
vereniging te subsidiëren. Kies 4 verenigingen voor teamsporten en 4
verenigingen voor individueel sporten om te ondersteunen en stop met de rest
te subsidiëren. Zorg dat de minder draagkrachtige bij een van die 8 verengingen
gratis of zeer laag drempelig kunnen sporten.
De Gemeente moet voorwaarden scheppen in de vorm van accommodatie
en/of subsidies bij een redelijke contributie-bijdrage van de leden.
Een belangrijke taak van sportverenigingen (en ook verenigingen als Jong
Nederland en Scouting) is de opvang en begeleiding van onze jeugd. Als we daar
al geen geld voor over hebben en het maar in wegen en stenen stoppen, dan
zijn we geen knip voor onze neus waard.
Sport is belangrijk en moet, indien nodig, gesubsidieerd worden.
Sport moet voor iedereen kunnen. Daarom moet de gemeente subsidiëren.
Sportverenigingen voorzien in een maatschappelijke functie en dragen in sterke
mate bij aan de kwaliteit van leefbaarheid van een dorp als Asten. Om
verenigingen als gezonde organen te laten functioneren is gemeentelijke
subsidie onontbeerlijk.
Sprt moet voor alle inkomens toegangkelijk zijn
Vooral de leden van grotere verenigingen met grote accommodaties zouden de
pineut zijn. De contributies zouden beduidend hoger moeten worden, wat veel
ouders zou afschrikken om hun kinderen lid te laten worden van die vereniging.
We willen toch graag zo veel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, én
houden!
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7. ‘De gemeente moet een actieve rol vervullen om haar
inwoners (jong en oud) aan het sporten te krijgen’

(n=330)

60%
49%

50%
40%
30%

23%
20%

15%

11%
10%

2%

1%

Zeer mee oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Toelichting
Zeer mee
eens













Bepaalde sporten moeten veel toegankelijker worden voor mensen met een
chronische ziekte of handicap. Bijv. zwemmen moet en kan maar op bepaalde
tijden en de tijd om te zwemmen is kort, voor veel mensen is dit een
struikelblok en haken daarom af. Maak sporten vooral leuk en aantrekkelijk, dan
komen de mensen vanzelf in beweging. Juist voor deze mensen is het o zo
belangrijk dat zij in beweging blijven en daarbij zoveel mogelijk spieren en
gewrichten gebruiken en niet te zwaar belast worden.
De verhouding tussen sport en cultuur loopt wel wat mank. Ik heb het idee dat
er automatisch meer geld naar sportverenigingen gaat dan naar , kleinere,
culturele verenigingen.
En dus zullen daar subsidies aan te pas moeten komen.
Men kan op allerlei manieren de relevantie van sporten onder de aandacht,
hetzelfde als voeding. Desnoods door deskundigen workshops/lezingen te laten
geven voor allerlei groepen van mensen
Mensen hebben soms een zetje nodig om tot sporten te komen. Om dikkertjes
zoals in de States te voorkomen dient de gemeente een actieve rol te spelen om
voorgaande te voorkomen
Sporten betekend meer gezondheid, meer sociale cohesie en zo een beter
leefklimaat.
Sporten bij een vereniging is zoveel meer dan dat uurtje sporten. Het draagt
heel erg bij aan een hechte, gezonde samenleving. Het zou een gemeente sieren
als ze daar actief bij betrokken is/ in investeert en de sportverenigingen voor
waardeert.
Werkt preventief, spaart uiteindelijk kosten ook roken tegengaan en
alcoholgebruik bij ouderen
Wij als Stichting S A S hebben al eens gezegd dat zwerfvuil opruimen in de
natuur of in je eigen woonomgeving ook een tak van sport is. Stiekem loop je
heel veel k.m. Heb je twee klappen ineens, je beweegt en het wordt overal
schoner!!
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Mee eens









Neutraal






Mee
oneens











Alleen jeugd stimuleren. Ouderen moeten die keuze zelf maar maken.
De gemeente zou de cooperbaan in ere kunnen herstellen in de bossen, die is
afgeschreven momenteel. Ook kunnen er beweegtoestellen geplaatst worden in
het park of bij evenemententerrein. Dan kunnen mensen jong en oud bewegen
zonder vereniging. Dit is ook stimuleren om te bewegen. Ook leuk is een
jogggingroute aan te leggen van enkele kilometers, door centrum, of aan rand
van centrum door buitenwijken.
Gezondere mensen dus minder problematiek/kosten
Sporten is een de basisvoorziening.
Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn!!
Velen hebben een duwtje in de rug nodig. Beter is een goede voorlichting over
voeding en bewegen. Maak de mensen bewuster van het nut van deze zaken.
Enige waarin ik ooit echt teleurgesteld ben geweest is dat ik als 18 jarige jongen
die jog studeerde net was ingeschreven bij de plaatselijke sportschool met de
maandelijkse kosten a €45 per maand en de bijbehorende inschrijfkpsten, en
dat daarna er een woonwagen bewoonster met haar vriendinnen even ging
inschrijven en nadrukkelijk vermeldde dat de gemeente dit betaalde. Ik snap
nog steeds niet hoe dit mogelijk is...
Gemeente moet niet betuttelen maar mag laten blijken een positieve kijk op
sport te hebben en het sporten in het algemeen stimuleren
Zoals eerder aangegeven is (het aanzetten tot) sporten geen overheidstaak.
Voorlichting over de positieve, maar ook negatieve kanten van het sporten kan
de overheid eventueel wel op zich nemen.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de inwoner zelf. Als de inwoner op
jonge leeftijd niet in aanraking komt met sporten zal deze op latere leeftijd niet
snel meer gaan sporten, terwijl dit wel belangrijk is. De gemeente moet in ieder
geval bewaken dat er goede accommodaties beschikbaar zijn en dat de clubs
enig bestaansrecht hebben. Verder spelen voorlichtingscampagnes ook een
grote rol.
Dit is aan de sportvereniging zelf. De gemeente kan wellicht wel proberen haar
inwoners bewust te krijgen van gezonder leven.
Dit ligt bij de persoon zelf.
Het zou misschien wel leuk zijn, mensen op een plein of veld, bezig met
gezamenlijke oefeningen, dat doet socialistisch aan en is eigenlijk wel ok, en ik
zou meedoen als het net op een geschikt tijdstip gebeurt en vlak in de buurt.
Is de verantwoordelijkheid van de inwoner, gemeente mag best wel goed
faciliteren in verenigingen en speciaal sportclubs. Want kennelijk kennen ze
daar alleen voetbal.
Je zou wel gratis buiten fitnessapparatuur neer kunnen zetten van het geld dat
je bespaart aan subsidies zodat je iedereen de kans geeft om gratis te bewegen.
Eventueel met een afdak ivm regen
Mensen die niet willen sporten krijg je niet in beweging. Waarom zou je daar
geld insteken!
Mensen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. We worden al te veel
betutteld door onze overheden. En als t niet vanuit de mensen zelf komt zal t
ook nooit wat worden. Dan krijg je alleen maar n hoop uitvallers.
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Zeer mee
oneens



Verantwoordelijkheid ligt bij de persoon zelf of bij minderjarige bij de ouders. In
geval gezondheid in het geding is zou de huisartsfysiotherapeut een rol kunnen
spelen.
Voorkomen is beter dan genezen. Dus sport voorkomt stress en draagt bij aan
gezondheid en bespaar ziektekosten.
Wie niet graag sport wil ook niet aangespoord worden om te gaan sporten
Zie ook omschrijving bij 6
Is geen onderwerp voor de gemeente Asten. De verenigingen moeten zelf hun
sport promoten.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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