
 

 

 
 
Beste ouder 
 
Doet je kind aan sport of beweging? Maakt je kind daarvoor gebruik van sportinfrastructuur? Is je 
kind aangesloten bij een sportclub? 
 
Met een bevraging wil Sporting A, de sportdienst van de stad Antwerpen, te weten komen hoe ze 
het aanbod aan sport en beweging voor je kind kan verbeteren. 
 
Mogen we op jouw medewerking rekenen? Hieronder vind je de link naar onze digitale 
vragenlijst. Je kan het formulier zelf invullen of je kind hierbij begeleiden. Het is wel de bedoeling 
dat je de vragenlijst invult vanuit het perspectief van je kind. 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10  tot 15 minuten. Alle gegevens die je op de 
vragenlijst invult, zijn anoniem. Dat wil zeggen dat niemand behalve jij of je kind kan weten wat je 
hebt geantwoord. 
 

Via deze link vul je de vragenlijst in: antwerpen.made4it.be/sportdeelname_LO.htm 
 
Je kan deze vragenlijst invullen tot en met maandag 13 december.  
 
In ruil voor je deelname ontvangt de school van jouw kind een cheque voor de aankoop van 
sportmateriaal. 
 
 
 

 

  

 
Bevraging naar het sport- en beweeggedrag van je kind door de stad Antwerpen 

http://antwerpen.made4it.be/sportdeelname_LO.htm


 

Beste ouder 
Spreekt u geen Nederlands?  Laat dan deze vragenlijst invullen door een ander familielid. 
Hartelijk dank! 
Sporting A 
 

 
Cher parent 
Ne parlez-vous pas le néerlandais? Veuillez alors demander de l’aide à un autre membre de 
famille pour remplir ce questionnaire svp.  
Merci beaucoup ! 
Sporting A 
 

 
Dear parent 
In case you don’t speak any Dutch, please ask for help from  another family member to fill out the 
questionnaire. 
Thank you ! 
Sporting A 
 

 عزيزي الوالد/الوالدة،

 إذا كنت ال تتكلم اللغة الهولندية، فاطلب من أحد أفراد العائلة ملء الئحة األسئلة هذه.

 شكرا جزيال
Sporting A 

 

Sayin Veli, 
 
Flamanca bilmiyor musunuz? O zaman diger aile bireylerinden yardim isteyerek bu sorulari lutfen 
cevaplayiniz. 
 
Tesekkurler! 
Sporting A 
 

 

Drogi Rodzicu, 
Jeśli nie mówisz po niderlandzku, poproś innego członka rodziny o wypełnienie niniejszej 
ankiety. 
Serdecznie dziękujemy! 
Sporting A 
 

 הורה יקר,

 

אינך דובר פלמית, ראשי אתה להעביר תופס זה לחבר מן המשפחה בכדי באם 
 למלאו.

 תודה רבה
Sporting A 

 

Mejor padres, 
Si no hablas neerlandés, por favor deje este cuestionario por otro miembro de la familia. 



 

Muchas gracias 
Sporting A 
 

 

 


