Sport
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Sport

1 Welke sport beoefen je?
(meerdere antwoorden)
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Zwemmen – meerdere malen genoemd
Zumba – meerdere malen genoemd
yoga – meerdere malen genoemd
wielrennen
waterpolo
wandelen/fietsen
wandelen en fietsen – meerdere malen genoemd
wandelen – meerdere malen genoemd
Volleybal bowling
Volleybal – meerdere malen genoemd
Volley – meerdere malen genoemd
tai-chi
tafeltennis
Studeren. Ook een sport.
step-aerobics
sportschieten schutterij
spinning – meerdere malen genoemd
slenderen en yoga
slenderen
scheidsrechter voetbal
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paardensport
paard rijden – meerdere malen genoemd
niets
Mtb
Mounting bike en veel gewoon fietsen
kinderen opvoeden (is een hele sport hoor!)
jeux de boules
jeudeboules ;fietsen
jeu de boule en biljarten
huisvrouw
hondensport
Hockey onderwatersport
Hockey & paardrijden
Hockey – meerdere malen genoemd
handbal
gym
golf
geen
fietsen – meerdere malen genoemd
duiksport
duiken
darten
bridge
biljarten
biljart
Beugelen – meerdere malen genoemd
beeldhouwen
atb
Aqua fitnes
wielrennen
bootcamp
voet volley (synthese )
veel fietsen
spinnimg
schaatsen (indoor)
recreatief zwemmen
ouderen gym
MTB Bootcamp
jagen
gymnastiek – meerdere malen genoemd
gym
golf bridge
fietsen en tafeltennis
fietsen – 8x
biljart
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beugelen
aquajogging
Wielrennen Mount bike
tafeltenissen
steppen
senioren gym
mountainbiken/wielrennen
golf
duiksport
squash
Ik werk lichamelijk heel hard
Zwemmen – meerdere malen genoemd
wielrennen
wandelen
Volleybal
Tafeltennis – meerdere malen genoemd
spinning
schaatsen
Mtb fietsen
Hockey
groepslessen sportschool
golf
fietsen en slenderen
Bootcamp
Bodybalance
biljart
aquajoggen
aerobics en zwemmen
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Ben je het eens met de volgende stellingen?

2.1 ‘Horst aan de Maas is een sportieve
gemeente’
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Toelichting
4: Men praat nu over het opheffen van het zwembad. Hoe fout is dit.
3: Net zoals alle gemeenten
3: De stelling is veel te ruim. Wat wordt hier bedoeld? En als de stelling duidelijk is dan is die nauwelijks
of niet te beoordelen.
2: Er is voldoende gelegenheid tot sporten en Horst aan de Maas is groot genoeg om een rondje op de
fiets te maken
1: We hebben heel veel verenigingen
1: Als je links en rechts gaat bekijken hebben we voldoende gelegenheden om te gaan sporten

2.2 ‘De gemeente Horst aan de Maas
stimuleert inwoners om te gaan sporten’
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Toelichting - geanonimiseerd
5: Ik merk hier helemaal niets van.
4: Zwembad moet dan beschikbaar blijven in Horst en zwemmen kan volgens mij veel meer
gestimuleerd worden. Hiervoor woonde ik in Tilburg, daar was veel meer vraag naar `vrij zwemmen`.
Die vraag kan hier ook zijn denk ik. Ook subsidies worden steeds meer afgebouwd waardoor contributie
veel te hoog wordt.
4: Zwembad Horst moet ook behouden blijven. Dit is voor iedereen goed. Zelf zal ik niet snel gaan
zwemmen als het zwembad in Venlo komt.
4: Voor mensen met een lichamelijk beperking is er heel weinig mogelijkheden om te sporten. Zelf ga ik
in Blerick fitness omdat het in de Gemeente Horst aan de Maas niet mogelijk is voor een normaal tarief
te fitness.
4: Subsidies komen te vervallen.
4: Merk er niets van
4: Ik zie nooit een advertentie of anders van de gemeente met een oproep tot sporten
4: Ik kan geen initiatieven bedenken waarmee Horst aan de Maas het sporten heeft gestimuleerd.
4: het zwembad is steeds minder open om baantjes te trekken en is wordt elk jaar duurder
3: Ik sport niet
3: Geeft de kans tot sporten, stimuleren vind ik een groot woord.

2.3 ‘Alle sportverenigingen in Horst aan de Maas
moeten hun eigen broek ophouden, zonder
gebruik te maken van subsidies van de
gemeente’
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5: Zonder subsidie zou het misschien kunnen maar dan gaat de contributie omhoog dus het
animo om te sporten wordt minder omdat dit te duur wordt
5: Sporten voorkomt vele problemen"die uit verveling kunnen ontstaan. De jeugd wil/moet
toch een uitlaaTklep hebben en dan is sporten en perfecte bezigheid. Daarnaast draagt het
preventief bij aan je gezondheid"
5: Sporten is leuk, belangrijk, gezellig en gezond. Zonder subsidies zouden veel (kleine) clubs
verdwijnen.
5: Het is voor sommige clubs moeilijk de kop boven water te houden. een (tijdelijke) subsidie
kan best ook mag er best meer aandacht gaan naar de vrijwilligers. daar mag best geld door de
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gemeente ingestoken worden
5: De meeste verenigingen hebben het al zwaar met de subsidies die ze nu krijgen. Er wordt al
veel bespaard door de vele vrijwilligers. Nog meer bezuinigen op subsidies betekent duurdere
contributies en dus voor de minst draagkrachtigen wordt het dan te duur om nog te sporten.
5: De gemeente moet zorgen dat alle jongeren, onder de 18 aan een of andere sportvereniging
deel kunnen nemen. Jeugdverenigingen dus subsidiëren, zodat iedere financieel zwakkere ook
kan meedoen. Want niets is erger als uitgesloten worden. Dit is het zaad voor criminaliteit.
4: Voor verenigingen in kleine kernen is dit niet te doen. zij hebben met een kleiner aantal
inwoners minder kansen om voldoende gelden op te halen om goede faciliteiten te kunnen
bieden. Daarvoor hebben zij iets meer een subsidie nodig dan de verenigingen in grote kernen.
4: Voor ouderen is het goed dan blijven ze contacten houden
4: Voor jeugdigen subsidie op zijn plaats
4: voor de jeugd mag een uitzondering gemaakt worden.
4: Subsidies zijn nodig willen de verenigingen hun hoofd boven water kunnen hoeden
4: Subsidie blijft m.i. noodzakelijk, wel kritisch kijken !
4: Sportverenigingen die voldoende financiële draagkracht hebben, hoeven geen subsidie te
ontvangen. Sportverenigingen die meer moeite hebben, kunnen door de subsidies
gestimuleerd worden om hun sport overeind te houden.
4: Sporten moet vooral bij de jeugd gestimuleerd worden. Daar mag de gemeente best een
handje bij helpen.
4: sommige sporten kosten weinig geld bv wandelen hardlopen. Andere veel geld bv zwemmen
(zwembad opwarmen). En het moet ook voor de armen betaalbaar zijn. Er moet wel voldoende
animo zijn.
4: Ouderen en gehandicapten zouden wel wat meer steun mogen krijgen
4: Kindersport stimuleren, volwassenen zelf laten betalen
4: Het is ons gezamenlijke verantwoordelijkheid dat er meer gesport wordt.
4: Er is veel verschil in basiskosten en hoeveelheid leden. Dus subsidie is soms wel nodig om te
kunnen overleven als vereniging.
4: Door de sport is er een betere samenleving en leven mensen gezonder, dit is in het belang
van de gemeenschap. Dus kan de overheid hier ook aan meewerken.
4: Dit is niet haalbaar door de hoge veldhuren die de gemeente vraagt
4: Dat is niet realistisch. Op deze manier zijn er straks geen sportverenigingen meer in de
dorpen (alleen nog in Horst zelf). Fuseren moet dan nl eerder plaatsvinden wat vrijwel altijd
ongunstig is voor de dorpen. Absoluut ongewenste ontwikkeling.
4: Dan zijn er nog heel veel meer die hun eigen broek moeten op houden .
4: Daar waar jeugd is mag best iets van subsidie gegeven worden.
4: Als de Gemeente wil dat wij in de top tien komen van sportiefste gemeente van bvb Limburg
moet ze daar ook in investeren.
3: Weet ik niet, ben hier niet in thuis
3: Sommige kleinschalige sporten hebben toch hoge kostenposten dus hoger per lid
3: Mensen die door de hoge contributie in de problemen komen tegemoet komen
3: Als iedereen ongesubsidieerd op vakantie kan, kan dat ook met sporten. Voor kinderen maak
ik een uitzondering. Jong geleerd is oud gedaan maar als ouders niet kunnen betalen zal zo`n
kind ook niet aan sporten beginnen.
2: Wij moeten ook onze eigen broek ophouden.
2: Sport is m.i. geen cultureel gebeuren en subsidie is dan ook niet van toepassing. Het is al erg
genoeg dat via allerlei omwegen het betaald voetbal door belastinggeld wordt gesponsord.
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2: Het is beter om mensen die een laag inkomen hebben te helpen om te kunnen sporten dan
de verenigingen zelf
1: Zonder subsidies krijgen ze meer prikkels om hun eigen broek op te houden. Kun je dit niet is
de vraag of de club wel bestaansrecht heeft.

In maart vindt in onze gemeente het jaarlijkse Sportgala plaats.

3 Welke persoon, team, talent of vrijwilliger verdient, volgens jou, een
eervolle vermelding?
































Wout Poels
Wittenhorst –meerdere malen genoemd
Waterpolo Hzpc
Waterpolo heren 1
Waardeer deze mensen.
Vrijwilligers in zijn algemeenheid, immers anders kan een vereniging niet bestaan. Dat vind ik
een verdienste. Talent heb je of niet, dit is geen verdienste.
Vrijwilligers in t algemeen
Vrijwilliger Ron Janssen van RKSV Wittenhorst
voetbalclub Griensveen
voedselbankvrijwilliger
verhaeg
Twan Christians Swolgen, Hans van de Kley voorzitter Sporting St
Toon Foruin
Stefan driessen
Sraar hardloper uit sevenum
Sparta`18 1: 2x kampioen
Sparta, in een jaar twee keer gepromoveerd
Ron Janssen wittenhorst
richard rongen vrijwilliger united
Rianne Seijkens Bootcamp Power Horst
Ria v.d. Bekerom
Renate
piet hoeijmakers
Peter Peeters uit Melderslo
peelrunners
paul verhaegh
Paul Verhaeg Voetballer bij FC Ausburg
NIEMAND. Een belachelijke verheerlijking en geldverspilling die niet helpt om een verenigingen
leefbaar te houden.
Niemand, iedereen doet tenslotte zijn best.
Nico Freriks
7











































meerdere
Meer aandacht voor de minder bekende sporten
mat joosten
Kevin van Leuven
Jiu jitsu Horst
Jan Terburg
Jan Nabben.
Jan Custers commandant en instructeur Rijdt met Beleid
Jan Beijers, vrijwilliger Wittenhorst
jac kleuskens, vrijwilliger hockeyclub
Instructeur paarden Jan Custers uit Swolgen
iedereen is een kei als hij/zij z`n best doet
hzpc heren 1
hockeyteam
Hay van de Munckhof en Hans Cloostermans
Hay de swart
Hans Loonen (SV Lottum)
Groengroep Sevenum
Frans Vermeeren: 12 jaar voorzitter Kon. Harmonie Unie Sevenum; daarvoor vele jaren
penningmeester en bestuurslid. Veel inzet voor de jeugd.
Fieke Reijntjes te Meerlo vanwege haar prestaties bij het raften
eigenlijk heel veel
EHBO vereniging grubbenvorst, zonder deze vrijwilligers geen sportevenementen
eerlijk delen met alle verenigingen
een vrijwilliger
een fanatieke recreatieve sporter, bv Paul Verstegen
Dominique janssen
Dhr. Jan Terburg
De vrijwilligers van de Zonnebloemafdelingen Horst a/d Maas
Damesvoetbalteam Hegelsom
casper tacke
Carlo Vermeulen
Bestuur maf swolgen
bestuur fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen
Apollo vliegclub
Ans Seijkens
Anouk vullings
Alle vrijwilligers van alle sporten.
Alle vrijwilligers
Alle sport-vrijwilligers uit de gemeente
Afschaffen, kost alleen maar geld Geef dat geld maar als subsidie
Sanne Collin
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