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1. VRAGENLIJSTEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK BINNENSPORTACCOMMODATIES
EIBERGEN
In mei 2021 zijn er een tweetal digitale vragenlijsten uitgezet, een vragenlijst

Er zijn gesloten vragen gesteld, waarbij de respondent uit verschillende

vertegenwoordigers van verenigingen, en een vragenlijst naar de directeuren

antwoord categorieën kan kiezen, maar waarbij sommige vragen ook de optie

van de basisscholen in Eibergen. Deze vragenlijsten zijn onderdeel van het

‘anders’ gekozen kan worden. Hierbij kan de respondent zelf een antwoord

haalbaarheidsonderzoek en de vraagstelling welke functionaliteiten in de

ingeven. Naast gesloten vragen, zijn er open vragen gesteld, waarbij de

toekomstige voorziening nodig zijn om maximaal/optimaal aan te sluiten op

respondent vrij een antwoord kon ingeven.

de lokale behoefte vanuit Eibergen. De vragenlijst heeft betrekking op (de
functionaliteit van) de Sporthal De Pickerhal, gymzaal De Rekstok, trends en

De reactie van de klankbordgroep op de doorvertaling van de opgehaalde

ontwikkelingen in sport- en maatschappelijke voorzieningen en de sport- en

informatie tot het eerste tussenresultaat, is hier niet in opgenomen. Daarmee

accommodatiebehoefte van de verenigingen en scholen.

kan informatie deze bijlage afwijken van wat in de eindrapportage is
opgenomen.

Doel van de vragenlijst is het kunnen opstellen van functioneel-ruimtelijke
scenario’s voor een toekomstige voorzieningenstructuur (waarbij renovatie
dan wel nieuwbouw voor De Pickerhal aan de orde is, en het wel of niet
handhaven van gymzaal De Rekstok), gebaseerd op de vanuit Eibergen
opgehaalde informatie over de kwalitatieve behoefte/faciliteiten voor de
activiteiten binnen de diverse binnensportaccommodaties in Eibergen.
Opzet van de digitale vragenlijst
De vragenlijst is uitgezet naar de verenigingen met een persoonlijke
uitnodiging per mail door de Sportfederatie Berkelland om de vragenlijst in te
vullen, de gemeente heeft de basisschooldirecteuren gevraagd de vragenlijst
in te vullen. De vragenlijst is uitgezet via Microsoft Forms. Er zijn
Excelbestanden beschikbaar met de gedetailleerde informatie.
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2.1.

2. VRAGENLIJST VERENIGINGEN

Aantal leden en ledenontwikkeling
De verenigingen is gevraagd hoeveel leden ze op dit moment hebben binnen

Respondenten

de vereniging, hoe de verdeling tussen jeugd-, volwassen- en seniorenleden

10 respondenten (vertegenwoordigers van een (sport)vereniging) hebben

is, hoe de ledenaantallen zich ontwikkeld hebben de afgelopen 10 jaren en

middels de vragenlijst gereageerd:
•

Bowls Vereniging

•

Muziekvereniging Excelsior Eibergen

•

Gymvereniging Odival

•

Volleybalvereniging Boemerang

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERENIGINGEN

welke stijging of daling ze zien in de diverse leeftijdscategorieën.
Aantal
Aantal

Aantal

seniorenleden

jeugdleden

volwassenleden

65 jaar en

Aantal

0-18 jaar

18 – 64 jaar

ouder

Vereniging

leden

(toekomst)

(toekomst)

(toekomst)

Bowls

12

0 (daling)

0 (daling)

12 (daling)

Excelsior

100

24 (stijging)

60 (stijging)

16 (stabiel)

Odival

554

387 (daling)

52 (stijging)

115 (stijging)

•

HiB Berkelland

•

VAS Breng

•

Paula Wind (particulier)

•

FC Eibergen

•

BC Yapton

•

Basketbalvereniging Picker Reds

Boemerang

120

50 (stabiel)

50

20

•

All Stars

HiB

33

0 (stabiel)

2

31

VAS Breng

12

0 (stabiel)

1

11

Paula Wind

25

0 (stabiel)

25

0

FC Eibergen

1000

275 (daling)

449 (stabiel)

177

BC Yapton

30

0 (stijging)

13 (stijging)

17 (stijging)

Picker Reds

48

34 (daling)

14 (daling)

0 (stabiel)

All Stars

8

0 (stabiel)

8

0

vereniging

Berkelland

Thema’s van de vragen uit de vragenlijst
•

Algemene informatie

•

Behoefte sport- en beweegfaciliteiten, horeca

•

Trends in sport en bewegen

•

Interesse in vrijwilligersfunctie realisatie nieuwe sportvoorziening

Tussen haakjes wordt in de tabel aangegeven hoe de verenigingen de
ontwikkeling van de komende 10 jaar van de leeftijdscategorie zien. De stijging
van volwassenen en senioren schrijven de meeste verenigingen toe aan de
vergrijzing van de samenleving en de demografische ontwikkelingen die hierbij
horen.
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Groepen/teams
Om een goed beeld van de vereniging te krijgen, is gevraagd hoeveel groepen

Gem.

de vereniging heeft en uit hoeveel leden deze gemiddeld bestaan. Ook hoe

aantal
leden

Gem.

Aantal

per

trainingsduur/

Afwijking in

groepen

groep

groepsles

trainingsduur

vereniging

1

12

uur

Excelsior

5

50

1 uur - 1,5 uur

46

25

< 1 uur

lang een groepsles gemiddeld duurt. Informatie over de bezetting van de
sportaccommodaties laten we hier achterwege.

Vereniging
Bowls

langer dan 2

Odival

selectie turnen is twee

Boemerang

uur. De rest is een uur
de jeugd traint vaak 1 tot
1,5 uur en senioren 1,5

11

10

1 uur - 1,5 uur

Berkelland

2

15

1 uur - 1,5 uur

VAS Breng

1

20

< 1 uur

Paula Wind

2

18

< 1 uur

HiB

tot 2 uur
dinsdag 2 groepen en

FC Eibergen

donderdag 1 groep

langer dan 2

Half dagdeel ivm
kerstzaalvoetbaltoernooi

53

14

uur

3

10

1,5 uur - 2 uur

BC Yapton

Trainingsavond is

Picker Reds

Maandagavond.
Bij de jongste
leeftijdsgroep wordt
soms gekozen voor een

All Stars
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5

10

1 uur - 1,5 uur

1

3

< 1 uur

trainingsduur van 1 uur.

Er worden diverse trainingsduren voor de verschillende verenigingen gegeven.
Alle verenigingen maken gebruik van de sportaccommodaties tijdens de

Aantal

reguliere maanden, waarbij de meeste verenigingen geen gebruik van de

teams wat

sportaccommodaties tijdens de zomermaanden juli en/of augustus. Als
uitzondering op de regel maakt FC Eibergen alléén in december gebruik van de

Vereniging

sporthal voor een kersttoernooi.

Odival
Boemerang

Hoe lang 1

wedstrijden

Hoogste

wedstrijd

Rekening houden met

speelt

niveau

duurt

plannen wedstrijden

3

3e

10

3e divisie

Langer dan 2
divisie

uur
1,5 – 2 uur

BC Yapton

Voorgeschreven
2

Regionale

Langer dan 2

speeldagen volgens

klasse

uur

rooster

Picker Reds

Bond bepaald
speelrondes,
Afdelings4

Wedstrijden en/of competities

2.2.

Niet alle verenigingen spelen wedstrijden of houden competities binnen de

niveau

uitwijktijden zijn
1 uur - 1,5 uur

beperkt

BEHOEFTE SPORT-EN BEWEEGFACILITEITEN EN HORECA DE PICKERHAL

Bij vraag 41 is het volgende gesteld: ‘Hoe tevreden bent u op de volgende

sportaccommodaties van Eibergen. Hieronder is een overzicht van de

punten over het gebruik van de sporthal De Pickerhal?’ Bij deze vraag zijn een

verenigingen die wedstrijden of competities spelen, met informatie over het

aantal voorbeelden genoemd, waarbij de respondenten ‘zeer tevreden,

hoogste niveau in wedstrijden in hun sport, hoe lang een wedstrijd duurt en

tevreden, neutraal, ontevreden, zeer ontevreden en n.v.t. konden invullen.

waar rekening mee gehouden moet worden voor het organiseren van de

Een uiteenzetting van de resultaten van deze vraag is in percentages

wedstrijden. Voor verdere informatie verwijzen we naar het Excelbestand.

hierboven weergegeven in een grafiek.
All Stars maakt geen gebruik van de Pickerhal, maar wel deze vraag heeft
ingevuld. Zij hebben op alles ‘n.v.t.’ ingevuld.
Waar verenigingen ontevreden over zijn, zijn de temperatuur in de hal, maar
ook de veroudering van het pand en de materialen (pand, douches,
sportmateriaal).
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Over de horeca zijn de respondenten neutraal (3), of ontevreden (3). Wat men
ontevreden maakt over de kantine-en horecafaciliteiten is dat de
openingstijden niet overeenkomen met de lestijden of wedstrijden, uitstraling
is meer een café dan een (gezonde) sportkantine. Ook wordt onderbezetting
genoemd. Als suggesties voor verbetering wordt genoemd opening tijdens
training of wedstrijden, flexibeler inzetten voor andere doeleinden, meer een
ontmoetingsruimte van maken en het serveren van warme en kouden hapjes
en drankjes.
Drie verenigingen noemen betaalbaarheid/huurprijs en toegankelijkheid en
2.3.

BEHOEFTE SPORT-EN BEWEEGFACILITEITEN DE REKSTOK

geschiktheid voor een brede doelgroep en activiteiten het belangrijst. Onder

Dezelfde vraag is ook gesteld over De Rekstok. Er kan geen duidelijke grafiek

de categorie ‘andere’ is twee keer genoemd dat alle bovenstaande punten van

uit de antwoorden gedestilleerd worden, doordat meerdere verenigingen die

belang zijn.

geen gebruik maken van De Rekstok de vraag hebben ingevuld en ‘n.v.t.’
hebben ingevuld. Grootverbruiker Odival is op de meeste aspecten

De voornaamste (redelijk tot veel) zorgen die verenigingen hebben wat ze

‘ontevreden’. Op temperatuur en akoestiek van de zaal zijn ze ‘neutraal’ en op

kunnen ‘kwijtraken’ in een nieuwe/aangepaste voorziening is de lage huurprijs.

EHBO/Scheidsrechterkamer/Docentenkleedruimte zijn ze ‘zeer ontevreden’.

Dit is samen 63,7%. Over het verlies van leden maakt 63,6% zich geen zorgen.

2 personen hebben toegevoegd dat de zaal niet altijd even schoon is.

Een overzicht van deze vraag is hiernaast te zien.

Voor verdere inhoudelijke info over gymzaal De Rekstok op de diverse
aspecten wordt verwezen naar het Excelbestand.

2.4.

ALGEMENE BEHOEFTEN AAN SPORTACCOMMODATIES, BEHEER EN
EXPLOITATIE

De verenigingen is gevraagd wat er in de toekomstige sportvoorzieningen
naast dat het geschikt is om binnensport en bewegen te faciliteren, nog meer
belangrijk is.
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Bij vraag 59 in de vragenlijst wordt gevraagd wat de verenigingen het

In het kader van de open clubgedachte zijn er vragen gesteld in hoeverre

belangrijst vinden om voor een bepaalde sportaccommodatie te kiezen,

verenigingen, of vrijwilligers van verenigingen een bijdrage willen leveren aan

noemt 45,5% de ligging van de accommodatie als eerste keuze. Huurprijs en

het beheer van een sportaccommodatie. Het volgende figuur geeft weer wat

beschikbaarheid van de huurtijden worden daarna als het belangrijkst gezien.

hierop geantwoord is. 5 verenigingen (46%) geven aan dat het niet denkbaar is
voor hun vereniging dat zij of hun leden bijdragen in het beheer van de
sportaccommodatie:
In het veld ‘andere’ wordt genoemd dat doordat de vereniging klein is, lastig is
om bij te dragen. Wanneer men wel bereidt is om mee te werken aan beheer
en/of ondersteuning, wordt 5 keer het ‘ondersteunen bij
activiteiten/evenementen’ genoemd, en 1 keer het zijn van gastheer of
gastvrouw.
Als onderdeel van het onderzoek is ook een verkenning naar de
(on)mogelijkheden om beheer en exploitatie van de voorziening(en) te
verzelfstandigen en uit te besteden aan een derde. Dit zou kunnen aan een
stichting met behulp van lokale vrijwilligers of een private/commerciële partij.
Aan de respondenten is gevraagd waar ze de voorkeur voor hebben.
Merendeel heeft de voorkeur voor een stichting met behulp van vrijwilligers.
Een overzicht is hieronder gegeven.
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2.5.

TRENDS IN SPORT EN BEWEGEN IN COMBINATIE MET NIEUWE
VOORZIENING

Binnen de sport zijn er altijd trends en ontwikkelingen gaande. De

De respondenten konden nog een reactie bij deze vraag toevoegen. Er zijn

respondenten is gevraagd in hoeverre op bepaalde ontwikkelingen aandacht

zorgen dat een commerciële partij een prijsstijging met zich meebrengt. Een

besteed moet worden bij het ontwikkelen van de visie op de

stichting met behulp van vrijwilligers wordt gezien als een goede verbinding

aangepaste/nieuwe sportvoorzieningenstructuur. Een overzicht is op de

met de gemeenschap, maar ook wordt genoemd dat dit wel lastiger te

volgende pagina weergegeven.

organiseren is.

Met 54,5% wordt de afname van vrijwilligers van groot belang gezien, het
hoogst gescoord. Meer aandacht voor welzijn en gezondheid, en meer
faciliteiten voor sport en bewegen voor ouderen wordt ook hoog gescoord op
van belang of van groot belang.
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3. VRAGENLIJST BASISSCHOLEN

1 lesuur
pleinsport
OBS Menno Ter

EIBERGEN

180

8

12

2

Braak

Respondenten
4 respondenten (directeuren van de basisschool) hebben middels de
vragenlijst gereageerd. Dit zijn IKC Het Sterrenpalet, IKC Op d’n Esch, IKC ’t

3.2.

BEHOEFTE SPORT- EN BEWEEGFACILITEITEN, GEBRUIK VAN DE
SPORTACCOMMODATIES

Simmelink en OBS Menno Ter Braak.

IKC Het Sterrenpalet, OBS Menno Ter Braak en IKC ’t Simmelink maakt gebruik

Thema’s van de vragen uit de vragenlijst

Simmelink gereed is, gaat deze school naar deze gymzaal. IKC Op d’n Esch

van sporthal De Pickerhal. Op den duur wanneer de nieuwbouw voor het IKC ’t
maakt gebruik van gymzaal De Rekstok. IKC Het Sterrenpalet, IKC Op d’n Esch

•

Algemene informatie scholen

•

Behoefte sport- en beweegfaciliteiten, gebruik van accommodaties

•

Ontwikkelingen in sport en bewegen in het (bewegings)onderwijs

en OBS Menno Ter Braak maken gebruik van de sportaccommodaties voor de
kleutergroepen. Op den duur wanneer de nieuwbouw voor gymzaal ’t
Simmelink gereed is, gaan ook de kleutergroepen naar deze nieuwbouw
omdat er geen speellokaal wordt gerealiseerd in de nieuwbouw van de school.

3.1.

De scholen maken geen gebruik van de sportaccommodaties in Eibergen voor

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SCHOLEN

In het volgende overzicht is weergegeven wat de leerlinginformatie en

andere activiteiten dan het bewegingsonderwijs. Voor de toekomst zouden ze

groepinformatie voor het bewegingsonderwijs per school is.

wel eventueel er wel gebruik van kunnen maken, voor bijvoorbeeld
weeksluitingen, feestelijkheden en bijeenkomsten.
Gem. aantal

Totaal aantal

lesuren (45

De scholen die gebruik maken van De Pickerhal, geven aan dat het gebruik van

Aantal

Aantal

klokuren

min)

De Pickerhal niet voldoet aan de behoefte van de school. Zo geeft IKC Het

leerlingen

groepen

bewegings-

bewegings-

Sterrenpalet aan dat de zalen die ze gebruiken (haldeel DEF) geen tot weinig

op 1 okt

bewegings-

onderwijs in de

onderwijs per

School

2020

onderwijs

hal/zaal

groep

materialen/mogelijkheden zijn voor een gevarieerde gymles. Daarbij geven ze

IKC ‘t

300

13

20

2

IKC Op d’n Esch

198

9

13,3

2

IKC ‘t Simmelink

142

5

15,8

1 lesuur

Sterrenpalet

binnensport

aan dat haldeel B eigenlijk geen gymzaal is, en akoestiek hier onvoldoende is.
IKC Op d’n Esch geeft aan dat De Pickerhal meer afgestemd kan worden op
hun onderwijskundige en organisatorische behoeften. IKC ’t Simmelink maakt
een keer per week gebruik van De Pickerhal voor hun groepen. Het andere uur
hebben de leerlingen pleinsport.
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IKC Op d’n Esch die gebruik maakt van De Rekstok heeft de behoefte aan een

IKC ’t Simmelink geeft aan dat de accommodatie te ver weg ligt van hun

uitbreiding (van meer gebruiksvriendelijker) materiaal genoemd. Ook de

school. Kleuters krijgen daardoor op dit moment te weinig

scholen hebben de tevredenheid van het gebruik van De Pickerhal op diverse

bewegingsonderwijs.

aspecten gescoord. Deze zijn hieronder terug te lezen.
IKC Op d’n Esch is voor gymzaal De Rekstok zeer tevreden over de
bereikbaarheid en de akoestiek van de gymzaal. Ze zijn tevreden over de
overige aspecten met uitzondering van het onderhoud van de sportzaal en
materialen, hier scoren ze neutraal aan.

3.3.

ONTWIKKELINGEN IN SPORT EN BEWEGEN IN HET
(BEWEGINGS)ONDERWIJS

Bij vraag 22 wordt gevraagd welke ontwikkelingen de scholen de komende
jaren zien in het bewegingsonderwijs die van belang zijn voor het gebruik van
de sportaccommodaties. Hier kon een vrij antwoord ingegeven worden.
IKC Het Sterrenpalet noemt diverse vernieuwde uitdagingen bieden in diverse
klim-en klautermaterialen en diverse systemen. Bewegen in de school
stimuleren door divers materiaal op het schoolplein en in speeltuintje.
IKC Op d’n Esch noemt het actualiseren van het in te zetten materiaal aan de

IKC Op d’n Esch heeft deze vraag ook ingevuld terwijl ze geen gebruik van De

wensen van deze tijd. KC ’t Simmelink noemt het 2 + 1 + 2 beweegconcept. Dit

Pickerhal maken; zij hebben n.v.t. ingevuld (groene 25% percentage). Afstand

is een concept dat er 2 uur bewegingsonderwijs wordt gegeven, 1 uur

tot de school is negatief ingevuld door IKC ’t Simmelink; zij hebben een grote

beweegtijd onder schooltijd en 2 uur bewegen na school. OBS Menno Ter

overbrugbare afstand van school naar De Pickerhal. De temperatuur in de

Braak noemt eventueel meer kennismaking met sporten die niet structureel

sportzalen zijn alle scholen neutraal over, niet negatief maar ook niet positief.

gegeven worden.

In de vrije ruimte waar de scholen nog toevoegingen op deze vraag konden
invoeren, geeft IKC Het Sterrenpalet aan dat los materiaal kapot of slecht
onderhouden is, de materialenberging slecht verlicht is, deze te vol met
materiaal staat en overig materiaal gevaarlijk hangt, opgeborgen zijn of niet
adequaat werken.
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