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Tabel 1: Huidige tarieven

e gemeente heeft besloten dat het huidige
Calluna wordt gesloopt en er een nieuw
zwembad gebouwd gaat worden. Een van
de discussiepunten is of er in het nieuwe zwembad ook een recreatiebad moet komen. Een manier
om de kosten te dekken voor de bouw van het recreatiebad is het verhogen van de toegangsprijzen.
De Ermelose Jongerenraad wil graag weten wat de
jongeren daarvan zouden vinden.
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Onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van
de mate waarin jongeren bereid zouden zijn meer te
betalen voor een toegangskaartje voor het zwembad
indien er wel een recreatiebad zou worden gerealiseerd.
Om hier inzicht in te krijgen is de volgende vragenlijst
samengesteld.

1.2

1.1

Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit drie simpele vragen die elk
een aantal opties als antwoord geven. De eerste vraag

Prijs

Losse badenkaart
10-badenkaart
25-badenkaart
50-badenkaart
100-badenkaart

4,60 e
37,25 e
78,00 e
144,00 e
265,00 e

luidt "ben je tussen de 12 en 27 jaar?". De mogelijke
antwoorden zijn ja en nee.
De tweede vraag gaat in op het recent gebruikt van
het zwembad, "maak je jaarlijks gebruik van het recreatiebad in Calluna?", opnieuw met mogelijke antwoorden ja en nee.
De laatste vraag ziet op een mogelijke prijsverhoging
en de bereidheid om deze te betalen, "ben je bereid
meer te betalen voor een recreatiebad in Calluna?",
met de volgende mogelijke antwoorden:
•
•
•
•
•
•

Figuur 1: Het huidige recreatiebad

Type

Nee;
Ja, maximaal 0,50 e per kaartje;
Ja, maximaal 1,00 e per kaartje;
Ja, maximaal 1,50 e per kaartje;
Ja, maximaal 2,00 e per kaartje;
Ja.

Methode

In het belang van representativiteit is als doel gesteld
de vragenlijst te verspreiden onder zo veel mogelijk
jongeren uit Ermelo. Vanuit die overtuiging is Christelijk College Groevenbeek benaderd met het verzoek
om de vragenlijst te verspreiden. Via een teamleider
van de middelbare school is vervolgens op vrijdag 28
september 2018 een mail verstuurd aan de Havo- en
VWO-leerlingen met het verzoek de online enquête in
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te vullen. Op maandag 1 oktober 2018 zijn de reacties
binnengehaald en is de data inzameling beëindigd. In
totaal zijn er 369 unieke reacties binnengekomen.
De school Christelijk College Groevenbeek werd als
geschikt gevonden, aangezien het de verzamelplaats
van de doelgroep is. Het feit dat alle participanten
gemeen hebben leerling van deze school te zijn, zou
niet uitmaken. Dit is gegrond op de veronderstelling
dat de betalingsbereidheid geen verband heeft met de
schoolkeuze van de jongeren. Het feit dat niet alle
ondervraagden inwoners van de gemeente Ermelo zijn,
is overwogen. Ook voor de participanten uit overige gemeenten in de regio geldt dat hun primaire bezigheid
zich in Ermelo afspeelt. Vandaar dat ook zij affiniteit hebben met de recreatiemogelijkheden binnen de
gemeente Ermelo.
Als alternatief voor het online verspreiden van de
vragenlijst is schriftelijke afname beoordeeld. Het voordeel daarvan zou zijn dat het meer representativiteit
zou bieden. De inzameling op papier zou dan namelijk
klassikaal kunnen, waardoor een hele klas, bestaande
uit een vrijwel willekeurige samenstelling, reactie zou
geven. Echter werd deze methode als ondergeschikt
geclassificeerd, wegens het feit dat het door de arbeidsintensiviteit een geringer aantal reacties zou opleveren,
wat juist de representativiteit beperkt. Het nadeel van
een online enquête is dat de motivering van vrijwillige
participatie onbekend is. Wellicht dat slechts diegenen
die belang hebben bij een bepaald resultaat zouden
reageren. Dit nadeel is beperkt doordat de teamleider
en docenten de leerlingen opdroegen deel te nemen.
Ook bleek uit mondelinge feedback dat veel leerlingen
voor het openen van de vragenlijst geen besef hadden
van de discussie. Daaruit is op te halen dat de participanten niet meededen ingevolge een vooringenomen
standpunt.
Zoals boven vermeld is de vragenlijst verspreid op de
Havo-VWO afdeling van Groevenbeek. De deelnemers
zijn dus uitsluitend leerlingen van deze leerwegen. Het
is onbekend of deelnemers met een ander opleidingsniveau zouden zorgen voor andere resultaten.

Figuur 2: Ben je tussen de 12 en 27 jaar?
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Figuur 3: Maak je jaarlijks gebruik van het recreatiebad in
Calluna?
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Figuur 4: Ben je bereid meer te betalen voor een recreatiebad
in Calluna?
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Resultaten

Aan de resultaten is vooral merkwaardig dat er meer
jongeren bereid zijn meer te betalen voor een nieuw
recreatiebad dan dat er gebruik maken van het huidige bad (respectievelijk 86,2% en 69,3%). Dit geeft
aan dat, werkend met de huidige tarieven, er meer
jongeren gebruik zullen maken van een nieuw recreatiebad dan er momenteel wordt gedaan. Dit is in
overeenstemming met bestaand onderzoek.
Binnen de Ermelose gemeenteraad is gesuggereerd
de toegangsprijzen met 1,00 e te verhogen. Mocht dit
in werking treden, zal 35,4% van de ondervraagden
geen gebruik willen maken van het recreatiebad. Dit
is 4,7%-punt meer dan de huidige situatie.

Ja
Nee
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Vervolg

Dit onderzoek geeft een beeld van de betalingsbereidheid onder jongeren. Echter is dit niet uitsluitend de
doelgroep van een eventueel recreatiebad. Vandaar
dat onderzoek op overige delen van de demografie
gewenst is.

Pagina 2 van 2

