
Enquête ReVAS en Corona 
Samenvatting van de uitkomsten 

Algemene vragen 
De Enquête is gemaakt met als doel om een beeld te krijgen hoe de ReVAS leden de 
Corona-maatregelen nu ervaren en hoe we per sport weer kunnen starten met sporten in de 
1,5 meter samenleving. Eerst de resultaten van de algemene vragen aan iedereen. 

Korte feitjes 
● In totaal hebben 73 mensen de enquête ingevuld. Erg veel dank daarvoor. 
● 75% zijn 45 jaar of ouder. 
● 40% maakt gebruik van een hulpmiddel, zoals rolstoel 
● 70% van de mensen (leden en vrijwilligers) vallen onder de term ‘kwetsbare mensen’ 
● 50% maakt zich persoonlijk zorgen om zijn of haar gezondheid rondom Corona 
● 55% voet zich minder fit, nu ze niet kunnen sporten. 

 

 
 

 
Zoals je hierboven ziet is iedere sport is vertegenwoordigd in de enquête. De grootste club is 
Warm-Water-Zwemmen, dat zie ook duidelijk terug in de resultaten. 



Resultaten per sport 
Dit is niet wat het bestuur vindt, maar de gemiddelde uitslagen per sporttak. Als bestuur 
nemen we de bevindingen en opmerkingen van leden wel mee in onze besluiten. 

Warm-Water-Zwemmen en Para-Zwemmen 
De zwemmers verwachten dat 1,5 meter te regelen is bij het WWZ. Ook met kleedkamers is 
dit te doen. Maar het vraagt wel wat afstemming met hoeveel mensen er in het bad kunnen 
etc. Het grootste gedeelte gaat graag vanaf september weer zwemmen. 

 

Competitiesporten (E- en H-Hockey) 
Over één ding is iedereen duidelijk. Rolstoelhockey en de 1,5 meter is niet te combineren.  

 
Of er dus vanaf september weer competitie gespeeld kan worden zijn de antwoorden weer 
wat gevarieerder. Maar 75% denkt van niet of heeft geen mening. En 70% denkt dat de 
sportzalen en kleedruimtes te klein zijn bij de competitie. 



Competitiesporten (Tafeltennis) 
Bij de tafeltennis denken de meeste invullers dat de 1,5 meter goed te doen is.  

 
Maar de meeste deelnemers doen nog niet mee aan een competitie of toernooi als er nog 
geen vaccin is tegen corona. 

Sporthal Vogellanden  
H-hockey, E-hockey, Tafeltennis en Multisport 

61% van de ondervraagden denken dat de sporthal van de Vogellanden groot genoeg is om 
op 1,5 meter te sporten. 

 

  



Rolstoeldansen in de Enk 
75% van de ondervraagden denkt dat de ruimte in De Enk te klein is om 1,5 meter afstand te 
houden. 

 

Slotvraag aan iedereen 

 

Slotopmerking 
De overige opmerkingen nemen we mee als bestuur. Maar het staat eenieder vrij om altijd 
vragen te stellen, ideeën te opperen via onze de secretaris. Het bestuur houdt iedereen op 
de hoogte per mail en via de website. 
 
Johannes van der Velde 


