
Enquête sportmogelijkheden

Deze (anonieme) enquête is bedoeld om in kaart te brengen hoe de inwoners van Tjuchem en de 
omliggende dorpen naar de sportmogelijkheden die Tjuchem te bieden heeft kijken en wat zij verder mogelijk
graag zouden willen. Wil je meedenken? Dan graag voor 20 december 2019 invullen en mailen naar 
j.vrieling@tele2.nl of anitabouland@hotmail.nl In de brievenbus van Hoofdweg 40 deponeren mag ook.

Het invullen van de enquête neemt maximaal 5 minuten in beslag.

VRAAG 1

Sportclub Tjuchem biedt de volgende sportmogelijkheden:

aerobic
bewegen voor ouderen
tafeltennis
badminton
basketbal
tennis
sport-instuif (diverse gecombineerde sporten van oktober tot en met maart)
yoga
poolbiljarten
jeu de boules 

Als je nog geen lid bent van 1 of meer van bovenstaande sportonderdelen en je zou een sport willen kiezen, 
waar gaat je voorkeur dan naar uit? (dit mag/kan ook een sport zijn die je hierboven niet vermeld ziet staan)

.............................................................................................................................................................................

VRAAG 2

Wat zou je er van vinden als er af en toe een workshop/lezing/clinic georganiseerd zou worden die een 
relatie heeft met sporten? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een workshop:
sport en voeding; 
wat doet beweging met je lichaam;
valpreventie ouderen;
uitleg spelregels van een specifieke soort sport, etc...

Hoe zou je dit beoordelen op een schaal van 1 tot 10?
1   = zeer slecht idee
10 = geweldig idee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vind je dit een goed idee? Heb je zelf een leuk onderwerp met betrekking tot sport waar je graag meer over 
zou willen weten? 
Zo ja, wat is dit dan?............................................................................................................................................

VRAAG 3

Indien je al sport in Tjuchem, zou je dan willen aangeven of je vindt dat er dingen zijn die anders/beter 
kunnen?

…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

Ruimte voor eventuele aanvullingen (heb je een leuk idee, deel het dan!):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Namens het bestuur van sportclub Tjuchem bedankt voor het invullen van de enquête!
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