Vragenlijst deelname aangepast sporten in gemeente Heerde
Instructie:
 Kruis het vakje van uw antwoord aan.
 Vul bij open vragen op de stippellijn uw antwoord in.
 Vul alle vragen in tenzij anders vermeld.
 Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten.
 Lever de vragenlijst binnen een week in bij Platform Gehandicaptenbeleid Heerde.
1.

Bent u een man of vrouw?
□ man
□ vrouw

2.

Wat is uw leeftijd?

…………jaar

3.

In welke plaats woont u?

……………………………………………………..

4.

Welke beperking /handicap heeft u?
□ lichamelijke beperking
□ Slechthorend/doof
□ Slechtziend/blind
□ Verstandelijke beperking
□ Autistisch Spectrum Stoornis

□
□
□
□
□

Psychische klachten
Chronische ziekten (bijv. suikerziekte)
Niet aangeboren hersenafwijking
Meervoudige handicap
Overige beperkingen (bijv. epilepsie)

5.

Zit u in een rolstoel?
□ nee
□ ja

6.

Beoefent u momenteel een (aangepaste) sport?
□ nee, ga naar vraag 9
□ ja

7.

Zo ja, welke (aangepaste) sport beoefent u?

………………………………………………

8.

Bij welke vereniging sport u?

………………………………………………

9.

Wat is voor u de belangrijkste redenen om niet te sporten? U mag er max. 3 aankruizen.
□ Ik heb geen tijd
□ Het is te duur
□ Ik heb geen zin
□ Ik heb ander dingen/hobby’s om te doen
□ ik heb geen sportmogelijkheden in de buurt
□ De accommodatie is niet voor mij toegankelijk en te gebruiken
□ Ik heb geen vervoer
□ Ik kan niet sporten op het moment dat ik dat wil
□ Ik kan geen mensen vinden om mee te gaan
□ Ik raak snel geblesseerd
□ Ik voel me niet op mijn gemak
□ Ik heb te weinig energie
□ Ik heb moeite met het aanvragen van een hulpmiddel of sportvoorziening
□ Ik kan vanwege mijn leeftijd niet (meer) sporten
□ Ik kan vanwege mijn beperking niet (meer) sporten
□ Ik weet niet waar ik kan sporten
□ Anders, nl ………………………………………………………………………….

10. Is er een vereniging of instelling in uw gemeente waar u wilt sporten, maar waar dit (nog)
niet kan.
□ ja, graag naam vereniging invullen: …………………………………………….
□ nee
11. Zijn er sporten of sportieve activiteiten die u wel wilt beoefenen, terwijl dit (nog) niet
mogelijk is? U mag een 1e, 2e en 3e voorkeur opgeven.
□ ja, namelijk

1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………...........................

□ nee
Hieronder is ruimte voor extra toelichting

Vul hieronder uw gegevens in. We kunnen dan contact met u opnemen.
Uiteraard mag u de vragenlijst ook anoniem invullen.
Naam:
|
Adres:

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

PC/Woonplaats

……………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

……………………………………………………………………….

Emailadres:

……………………………………………………………………….

Deze vragenlijst opsturen naar of afgeven bij:
Platform Gehandicaptenbeleid Heerde
P/a Van Apeldoornshof 26
8181 MD Heerde

