Geachte,
In de loop van 2008 werkte SK GREMBERGEN mee aan het eerste Vlaamse Sportclub
Panel, een onderzoek van de KU Leuven met steun van de Vlaamse Gemeenschap. Mede
dankzij uw medewerking werd zo voor de eerste keer in Vlaanderen een allesomvattend
beeld gecreëerd van de werking, de organisatie en het aanbod van sportclubs in Vlaanderen
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De resultaten van deze eerste meting kan u nalezen in Sportclubs in beeld.
Basisrapportering over het Vlaams Sportclub Panel 2009 (Beleid en Management in Sport
4). Dit eindrapport staat gratis voor u ter beschikking op http://faber.kuleuven.be/BMS.
Het sportlandschap in Vlaanderen is echter steeds in beweging. Om die evoluties in kaart te
brengen voor de Vlaamse sportclubs, organiseert de KU Leuven momenteel een tweede
meting van het Vlaamse Sportclub Panel.
Om gedegen uitspraken te kunnen doen over de veranderingen in de tussenliggende vier
jaar, is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk clubs die deelnamen aan de eerste meting ook
deel uitmaken van de tweede meting.
Daarom willen wij aan SK GREMBERGEN vragen een nieuwe online bevraging in te vullen.
Op die manier krijgen we zicht op de activiteiten die worden aangeboden en de wijze van
organiseren, wat u ook zal toelaten om de werking van uw club af te toetsen aan die van
andere sportclubs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
U kunt deze online bevraging invullen op www.sportclubpanel.be. De vragenlijst werd zo
opgesteld dat ze eenvoudig te beantwoorden is en de tijdsinvestering beperkt wordt. Graag
willen we u vragen om deze vragenlijst in te vullen vóór 31 maart 2012.
Natuurlijk staan wij er voor garant dat er geen gegevens van individuele sportclubs aan
derden worden doorgegeven.
Indien u deze vragenlijst liever per post ontvangt, dan sturen wij u graag een papieren versie.
U
kan
hiervoor
contact
opnemen
met
drs.
Jeroen
Meganck
(jeroen.meganck@faber.kuleuven.be).
Wij danken u alvast van harte voor uw bereidwillige medewerking.
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