Column remco hoekman

Sportdeelname
cijfers zijn relatief
Veel gemeenten zijn sportdeelname cijfers aan het verzamelen, of deden dit reeds, om voor
de verkiezingen te weten waar ze staan. Andere gemeenten doen dat na de verkiezing om
een soort startpunt te bepalen en het beleid richting te kunnen geven. Hoe dan ook, sportdeelname onderzoek hoort erbij. En terecht, want in tijden van krapte moet je investeringen
nog beter verantwoorden en kritisch kijken waar wel of geen geld in te stoppen.
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