Sporten op zaterdag
In navolging van andere verenigingen wordt ook voetbalclub Internos uit Etten-Leur voor de
standaardelftallen met ingang van het volgende seizoen een zaterdagvereniging.

1 ‘Iedere sportvereniging moet op zaterdag de competitie
gaan spelen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 6 ‘Iedere sportvereniging moet op zaterdag de competitie gaan spelen’ antwoordt 16%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 30% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal



Leden beslissen en dat doen ze gezamenlijk in de jaarlijkse ALV. Er zijn genoeg
werkende mensen die iedere zaterdag of regelmatig op zaterdag moeten werken.
Dus aan een kant los je een probleem op en aan de andere kant creëer je een
nieuw probleem.
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Andere dagen zijn ook prettig om op te sporten
Elke vereniging en sporter moet zelf weten of hij op zaterdag of zondag gaat
sporten
Iedere sportvereniging moet ....... Heeft de vereniging geen eigen verantwoording
meer? Mag men zelfgeen keuze meer maken?
Is dat niet ontzettend druk, met verkeer en organisatorisch voor gezinnen?
Betwijfel of dat allemaal bij alle verenigingen wel op 1 dag past.
Moeten is wel eeg dwingend.




Dit zal in overleg met de leden vast gesteld kunnen worden
Moeten ze zelf weten. We leven in 2018 niet in 1950
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Reden voor Internos om de focus te leggen op zaterdagvoetbal is dat de vereniging verwacht
hiermee een aansluiting te maken bij de maatschappelijke ontwikkeling, waarbij zaterdag de
dag voor ontspanning is en de zondag de dag voor gezin en rust.

2 ‘Op zondagen doe ik het liefste zo min mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 7 ‘Op zondagen doe ik het liefste zo min mogelijk’ antwoordt 27% van de respondenten:
"(zeer) mee eens". 46% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Mee oneens



Ik denk dat de mensen roepen dat ze het te druk hebben maar liever zelf de tijd
indelen dan dat het iemand anders voor hun doen. Maar

Zeer mee
oneens




Wat een ouderwetse stelling
Wat iemand doet op zondag moet hij of zij zelf bepalen en niet een voetbal club.
Laten alsjeblief normaal doen
Zondagrust: niet meer van deze tijd. Sporten, bewegen en ontspannen is voor
elke dag van de week.
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2.1 Kunt u kort toelichten waarom u op zondag het liefst zo min mogelijk
doet? (n=36)
Toelichting (94%):


































"Rustdag"ook voor de kinderen
Alle andere dagen zijn druk en hebben allerlei verplchtingen; op zondag wil ik doen wat IK wil
Behoefte aan rust en tijd voor mn gezin na hectische week
Ben dan het liefst met het gezin bezig
Dat
Dat is de enige dag die echt voor ons gezin is. Ik vind gezinstijd erg belangrijk voor onze band
De hele week al druk met van alles, dus op zondag lekker even niks
De hele week is al druk genoeg
De zondag is dan te besteden aan het gezin. De zaterdag is men met dekinderen al druk met
sporten.
Doe de hele week al genoeg en genoeg verplichtgen
Een dag voor de familie
Genieten van de huislijke gezelligheid.
Gezinsdag
Het gaat er niet om dat je veel of weinig doet het gaat er om dat de zondag met elkaar en familie
en vrienden door gebracht moet worden. Is men gelovig dan eerst met zijn allen naar een kerk of
andere geloofs instelling en Bidden om Gods Zegen en kracht om de pessters te negeren. Ben zelf
al mijn school jaren gepest dus ik weet echt waar ik over praat en wwar mijn rust en antwoorden
lagen.
Het gaat niet alleen om de zondag...het weekend vind ik voor gezin. Door de week moet men al
genoeg,school,werk,sport...onze kinderen hebben bewost een sport waarbij weekend niet voor
sport is.
Het is de hele week druk met verplichtingen. Fijn als er minstens 1 dag is zonder verplichtingen.
Het is goed dat er in ons jachtige leven aandacht is voor rust en gezellige ontspanning voor het
hele gezin
Is een dag voor het gezin en overige familie
Is gewoon van oudsher de rustdag
Je lichaam 1 rustdag geven, is een goed principe, anders rennen we maar door.
Met n druk gezin even even niets doen wel lekker.
Rest van de week doe ik al genoeg :).
Rust en tijd voor gezin
Rustdag geeft rust
Rustdag is nodig
Rustdag van oudsher.
Rustdag zonder verplichtingen is zeer belangrijk!
Tijd samen met gezin
Tijd voor gezin, uitslapen, pyamadag
We rennen de hele week al, werken, school, sporten, boodschappen, huishouden. Best fijn als
het een dagje niet zou hoeven.
Wil de dingen doen die ik dan graag wil doen
Zondag is om aan je familie en vrienden en jezelf te besteden. ik ben een grote voorstander dt
alles dicht is op zondag net als supermarkten enz. we kunnen een goed voorbeeld nemen aan
bepaalde dorpjes in zeeland.
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Weet niet (6%)
Toelichting
Toelichting: 



Een rustdag doet een ieder goed
KINDEREN ZIJN VAAK AL OVERBELAST. tEGENWOORDIG VEEL SAMENGESTELDE
GEZINNEN, WAAROP KIND AL MOET DELEN TUSSEN DE OUDERS!
Vraag 6 en 7 lijken wel vanuit het,,kerkgebeuren” gesteld ?!?
Dus alles stilleggen op zondag is onzin
Iedereen moet doen wat ze zelfs willen, als je er n ander geen kwaad mee
doet..waarom niet.
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2.1 Kunt u kort toelichten waarom u het oneens bent met de stelling? (n=55)
Toelichting (91%):



































Alleen voor kerkgangers, is vaak de enige dag om iets te doen
Als iedereen op zaterdag in plaats van op zondag gaat sporten hebben we binnen de korst
mogelijke tijd weer veel sportvelden te weinig.
Dag om erpp uit te gaan
Dat is aan eenieder om dat zelf in te vullen. De rustdag zoals die van oudsher bedoeld is in het
kader van religie is vrijwel niet meer van toepassing.
De ene zondag doe ik wei nig de andere zondag doe ik veel. Voor mij hoeft de zondag niet
uniform ingevuld te worden.
De rustdag kan ook een andere zijn
De weekenden zijn tegenwoordig altijd druk.
De zondag is voor rust en ontspanning.
Een luierdag is best wel eens lekker op zondag, maar de zondag kan ook een hele actieve dag zijn
Een zondag wordt steeds meer een dag als alle anderen. Ik vind dat fijn, dat je bv. ook kunt
winkelen.
Elke dag biedt mogelijkheden om actief te zijn
Er moet een keuzemogelijkheid zijn om op zaterdag of zondag te sporten
Het is een stelling van uit mijn kindertijd en alhelemaal achterhaalt
Het moet niet gekker worden laat iedereen in zijn waarde als jij op zondag wil voetballen dan doe
je dat doe je niks ook goed maar ga en geen sociaal drama van maken. En bemoei je er niet mee.
Doe wat je altijd al deed en ga je niet aanpassen aan de. Paar zeikers
Iedere vereniging cq ieder lid moet zelf kunnen beslissen op welke dag men wil sporten
Iets wel of niet doen is een individuele keuze en niet bepaald door een specifieke weekdag.
Ik hecht geen waarde aan de zondag. Het is een normale weekdag.
Ik maak geen onderscheid tussen zaterdag of zondag. Vaak ben ik op zondag alsnog hele dag
buiten bij de paarden.
Ik mag graag vroeg op de ochtend sporten.
Ik sport elke zondag
Ik sport graag op zondag
Ik sport graag op zondagochtend, zodat ik zowel zaterdag als zondagmiddag vrij heb en iets kan
doen met het gezin.
Ik sport op zondag.
Ik vind dat je vooraf weet wannneer je je bij een vereniging aansluit wat van je wordt verlangd.
Ik vind niets doen niets en beweeg grraag veel
In een 24/7 economie is de stelling, dat zondag voor het gezin is achterhaald. Verder zijn er
steeds meer alleenstaanden, die ook nog eens onregelmatig werken.Wanneer zouden die dan
moeten gaan sporten?
Je mag blij zijn dat je die dag van alles mag doen wat je zelf leuk vind. Als dat sporten is, dan mag
dat toch ook
Juist een mooie dag om iets te ondernemen
Leuk er op uit wandelen fietsen etc.
Maken we zelf toch uit, keuze vrijheid
Mensen zijn zelf verantwoordelijk van hun invulling van de tijd. Dus vind ik dat iedereen daar vrij
in is. Niets doen is doodzonde.
Niets doen is wel erg saai
Omdat er op zondag ook van alles te doen is of moet gebeuren
Op zaterdag heb je vaak allerlei klusjes te doen.
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Op zaterdagen spelen geeft de mogelijkheid om op zondag samen met de hele familie samen te
zijn
Op zondag is juist voor velen een dag dat men tijd heeft voor allerlei dingen zoals sporten en
andere activiteiten.
Voor mij is iedere dag zondag? ik heb 2 sporten gedaan. Volleybal op zaterdag en voetbal zondag
Voor veel mensen is sport ontspanning en een familie-aangelegenheid waarbij juist op zondag de
mogelijkheid en vrije tijd er is om te gaan sporten of sporters aan te gaan moedigen.
Waaro is de zondag anders dan bv de zaterdag?
Zaterdag en zondag zijn wat mij betreft gelijkwaardige dagen
Zondag is bij uitstek een dag om leuke dingen te doen
Zondag is een dag als alle andere dagen. Zondag als rustdag is ontzettend antiek geleuter.
Zondag is een dag om met familie iets te doen, liefst actief bezig zijn.
Zondag is een dag, mijn pet staat niet speciaal op deze dag anders dan anders.
Zondag is een van de twee weekenddagen en bij uitstek een geschikte dag om activiteiten te
ondernemen
Zondag is voor mij de dag om sociale en leuke dingen te doen.
Zondag is wel een dag om dingen te doen waar je op andere dagen niet aan toe komt
Zondagen zijn prima dagen om allerlei gezellige dingen te doen. Sporten kan daar ook zeker bij
horen!
Zondagsrust is niet meer van deze tijd

Weet niet (9%)
Toelichting
Toelichting: 


Weet niet



Het is een stelling uit mijn kindertijd (50 jaar geleden) en al lang achterhaald
Ik vindt een zondag bij uitstek een dag om het werk even te vergeten en om die
zelf op een ontspannen manier in te delen. Sport kan (geestelijk) heel ontspannen
zijn!
De ultieme sportdag.
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Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Venray
Pesten
Sporten op zaterdag
19 juni 2018 tot 27 juni 2018
138
8,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
3 minuten en 9 seconden
29 juni 2018
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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 > 60 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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