Resultaten Luisterpanel
Totaal aantal leden Luisterpanel in juni 2016: 1615

Onderzoek 2: sport-en sportevenementen
Verzenddatum:
juni 2016
Respons:
84,5%
Alle percentages zijn afgerond, dus totaal is niet exact 100%

Vraag 1: Wil je zelf bloot kunnen sporten?
(nee -> vraag 2, ja -> vraag 3)

NEE: 32%

JA: 68%

Vraag 2: Waarom wil je niet bloot sporten?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Ik sport al bij een 'reguliere' vereniging 60%
Ik houd niet van sporten

56%

50%

Ik vind bloot sporten niet praktisch
Ik draag vanuit hygiënisch oogpunt
liever kleding bij het sporten
Ik vind naakt sporten vaak onflatteus
en voel me daar niet prettig bij

40%

32%
30%

23%

Het voegt voor mij niks toe; het is fijn
20%
om bloot te relaxen, niet meer dan dat
Er zijn te weinig mogelijkheden om
regelmatig bloot te sporten

10%

Anders
0%

17%

17%
12%

11%
4%

Vraag 3: Waar sport je bloot?
(meerdere antwoorden mogelijk)
8%

Anders

14%

Tijdens (NFN-)sportevenementen

15%

Bij een naturistenvereniging waar ik lid van ben

38%

Tijdens een blootzwemuur in een zwembad

83%

Tijdens mijn vakantie, b.v. op het strand
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Vraag 4: Welke sport beoefen je of zou je graag bloot willen uitoefenen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Kanoën

Volleybal

17%

16%

19%

0%
Zwemmen

Wandelen Jeu de boules Badminton

Tafeltennis Boogschieten

Anders

Vraag 5: Wat vind je een taak van NFN als het gaat om
sportevenementen?
NFN moet zich niet bezighouden met
sportevenementen

5%

NFN moet sportevenementen organiseren
en financieren

NFN moet sportevenementen
organiseren/gedeeltelijk financieren.
Deelnemers moeten zelf financieel
bijdragen

27%
34%
3%

NFN moet sportevenementen alleen
organiseren niet (gedeeltelijk) financieren.
Deelnemers moeten zelf (ook) financieel
bijdragen

31%

NFN moet sportevenementen alleen
(gedeeltelijk) financieren, maar niet
organiseren. Dat is meer een taak voor
anderen

Vraag 6: Als NFN een (landelijke) sportdag organiseert,
zou je daar dan naartoe gaan?
Nee, en ik heb geen mening over de invulling van zo'n dag, ook al
betaal ik wellicht via mijn lidmaatschap mee aan die dag

Nee, maar omdat NFN bij de organisatie van die dag betrokken is
en wellicht (mee)financiert, wil ik wel mijn mening

Ja

19%

39%

42%

Vraag 7: Als NFN een landelijke sportdag organiseert,
hoe zou die dag er uit moeten zien?

5%

Een dag waarop 1 sport centraal staat

47%

Een dag waarop meerdere sporten
worden beoefend

48%

Een evenement waarop sport één van
de onderdelen is

Vraag 8: Als NFN een landelijke sportdag organiseert, hoe vaak zou een
dergelijke dag dan moeten plaatsvinden?
1x per 5 jaar

1%

1x per 2 jaar

5%

1x per jaar

48%

2x per jaar

34%

Meer dan 2x per jaar
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Vraag 9: Wil je via jouw NFN-lidmaatschap meebetalen aan
sportevenementen of zou je dat liever als extra keuzeoptie bij je
lidmaatschap willen zien?

34%
66%

Als extra keuzeoptie bij mijn NFN-lidmaatschap

Gewoon als onderdeel van mijn NFN-lidmaatschap

10. Heb je verder nog ideeën of tips wat betreft sport of sportevenementen?
Een greep uit de reacties:
Schoenmaker houd je bij je leest.
Alleen bemoeien met recreatief zwemmen.
Alleen naaktzwemmen is logische recreatieve beweging.
Alleen via campings zou iets georganiseerd kunnen worden.
Als NFN helemaal niks mee doen (ANWB organiseert toch ook geen autoraces).
Beachvolleybal.
Tikibad blijven houden.
Bij gemeenten aandringen op bloot zwemuurtje op openbare zwembaden.
Bloot sporten is geen taak voor NFN / houd het simpel / houd je bij je core business / niet doen (paar keer genoemd) /
als ik wil sporten, word ik wel lid van een sportvereniging.
Bloot zwemdagen organiseren.
Blootwandelen tijdens openbare georganiseerde wandeldagen.
Het is het naturisme dat mensen delen, niet een bepaalde sport.
Ondersteuning recreatieteams naturistencampings. Kies voor spontaniteit.
Hardlopen kan prima, op stranden bijv.
Verenigingen moeten zich daarvoor inzetten.
Sportevenement gaat wat ver, laten we het recreatief houden.
Extra optie bij lidmaatschap (ook verschil in bijdrage bij deelname).
Jeu de boules mag niet meer als uithangbord gebruikt worden. Het is zo verschrikkelijk ouderwets / Jeu de boules is
geen sport, het is een spel.
Naakt sporten voegt niets toe.
NFN moet keuze maken in wat zij zien als kernactiviteit en die dan de volle aandacht geeft (doorvragen over wat die
kerntaken dan zijn).
Nieuwjaarsduik.
Sport belangrijk voor iedereen. Minder belangrijk om dat binnen het naturisme extreem veel aandacht te geven.
Zorg dat je de jeugd bereikt, dit is de toekomst.

