Fortuna
Momenteel staat Fortuna Sittard op de tweede plek in de Jupiler League, met kans op een
plaats in de play-offs.

1 ‘Het huidige succes van de Fortuna Sittard is een tijdelijke
opleving’
in hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling
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Als het succes over een langere tijd gaat, staan er zoals al eerder gebeurde de
kapers in de rij om de talenten weg te halen waarna het al snel weer bergafwaarts
gaat..
Geld verspilling, Fortuna en mvv moeten fuseren zodat ze tenminste voldoende
financiën hebben om echte voetballers aan te trekken
Als het een defenitieve is moet er geld zijn voor verdere ontwikkeling, dat is er niet.
De vraag hier zou ook moeten zijn: zijn we als gemeente bereid hierin te
investeren????
De keuze indertijd om niet te kiezen voor een fusie met MVV en Roda uit
eigenbelang i.p.v. de keuze voor goed voetbal in het zuiden was eigenlijk al de
doodsteek voor Fortuna. Er zal niet genoeg geld zijn om goede spelers binnen te
houden. Einde verhaal. Gemeenschapsgeld hierin steken is geld weggooien. Met dat
geld kan op sportgebied hele mooie projecten ontwikkeld worden.
Het blijft een kwestie van geld en gelukkige keuzes. Elf sterspelers zijn minder
effectief dan één goed team (en goedkoper)
Ik ben totaal niet geïnteresseerd in Fortuna, die club heeft al veel te veel geld
gekost .]].
Geld dat beter gebruikt had kunnen worden.
Veel tijdelijke inhuur en volgend jaar is Perr Schuurs weg!
Zodra de hoofdsponsor er het bijltje bij neergooit is het heel snel weer terug bij af.
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Afhankelijk van het spelersmateriaal. Wat kan men behouden of nieuw aantrekken.
En zeer belangrijk kan de trainer blijven.. Laten we hopen dat het geen tijdelijke
opleving is en dat de turkse eigenaar het goede voor heeft met de club
Erg oninteressant. Daar hoeft de Gemeente zich niet mee bezig te houden. Zorg
maar liever dat de zwembaden open blijven, dat is veel belangrijker!
Heb geen interesse in voetbal
Heb totaal niets met het huidige mannen voetbal
Ik ben geen voetbalfan, dus weet ik hier niets van af
Ik ben totaal niet geïnteresseerd in voetbaal.
Ik heb niets met betaald voetbal, vind het zonde van het geld, zou beter besteed
zijn aan sport voor iedereen
IK heb totaal geen verstand en geen belangstelling voor voetbal dus blijf ik hierin
neutraal
Ik hoop van harte dat het geen tijdelijke opleving is, echter daar kan ik geen oordeel
over geven omdat ik weinig inzicht heb over de huidige structuur. Wel hoop ik dat
het bedrijfsleven en de politie eens meer en beter achter Fortuna gaat staan en de
club eens meer gaat steunen. Een middelgrote stad heeft meer uitstraling als er een
BVO aanwezig is, bovendien wordt de indirecte "reclame" voor de stad c.q. de
naamsbekendheid behoorlijk onderschat.
Laten we hopen dat ze nu eens wat meer succes hebben dan de afgelopen jaren.
Zou ze gegund zijn.
Natuurlijk hoop ik dat het succes niet tijdelijk is.
Nooit te voorspellen
Voetbal is niet mijn ding dus interesse is er niet voor.
De (financiële) organisatie lijkt op orde en dan kunnen ook sportieve successen een
meer blijvend karakter krijgen.
Een jong team en getalenteerde spelers.
Eens een fan altijd een fan. Maar nu het goed gaat met fortuna is alleen maar goed
voor de club en stad
Alles is tijdelijk
De nieuwe eigenaar heeft in tegenstelling die huichelaars van de Gemeente wel
geld in Fortuna gestoken
Het is juist een geweldig grote opleving z'n goed voetbal heb ik in jaren niet meer
gezien en met een eigenaar die er zoveel verstand en ervaring heeft kan het alleen
maar goed blijven gaan, Ik denk dat uiteindelijk eredivisie een makkelijk haalbaar
doel is, maar het is denk ik dit jaar nog een beetje te vroeg.Het is sowieso ook een
opleving als je kijkt naar het publiek dat elke wedstrijd komt kijken tegenover wat er
anderen jaren aanwezig was.
Nee zeker geen opleving. Is het resultaat van rustig blijven en focus op toekomst
leggen met een duidelijke visie. En dit allemaal zonder enige inbreng van de
gemeente Sittard. Die zouden zich kapot moeten schamen. Bedenk maar eens wie
Sittard qua naam zou kennen op de wereld zonder dat Fortuna er was in de stad.
Boeit me niet
Daarvoor ken ik de binnenkant van de organisatie te weinig. Maar je ziet wel dat er
meer energie, zin en elan is!
Een nogal dom gestelde vraag: niemand kan een beargumenteerd antwoord geven,
supporters hebben geen glazen bol.
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Ik heb geen interesse in voetbal
Ik hou helemaal niet van voetbal en vind 4 Limburgs clubs veel te veel
Ik kan niet in de toekomst kijken. Het is in ieder geval een opvallende opleving voor
een club die nog niet zo lang geleden ten dode leek opgeschreven. Er is duidelijk
iets veranderd in de manier waarop de club wordt gerund, want zo'n resultaat
behaal je simpelweg niet door één goede trainer, één goede keeper of één goede
manager. Ik hoop van harte dat dit geen tijdelijke opleving zal blijken te zijn.
U maakt onterecht misbruik van dit medium on de voetbalclub te promoten
Voetbal is voor mij totaal onbelangrijk.

1.1 Wat is volgens u de oorzaak van het succes?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Combinatie van alles. Een enkele keer valt alles samen
Combinatie van kunde, investeerder, goede trainer en een mix van goede spelers, gesteund door
een trouwe volhardende kern sympathisanten en sponsors.
De kundige leiding van de heer Gün
Dom geluk
Door de komst van dhr. Isitan Gün
Een combinatie van alles maar zal niet lang aanhouden.
Een goede speler die helaas binnenkort veryreky
Een mix van bovengenoemde antwoorden
Eigenaar
Fortuna staat redelijk bekend om de jeugdopleiding
Heb geen idee, zie toelichting vorige vraag.
Ik denk dat succes afhangt van meerdere factoren, zoals, beleid, trainer, spelers en een beetje
geluk
Mazzel
Meer geld
Perr Schuurs
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Succes laat me niet lachen ..
Trainer en ploeg
Zie voorgaande vraag

Toelichting




Als de trainer 'promoveert', bijv. Ajax, dan stort het hele opgebouwde 'gebouw' weer in.
Het is het succes van het gehele team en misschien ook wel wat geluk erbij
Ik ben niet in voetbal geïnteresseerd.



Naar mijn mening komt dit vooral door de komst van dhr. Isitan Gün. Daar mag Fortuna en de
gemeente Sittard-Geleen dankbaar voor zijn. Jammer is alleen dat dit nooit met iemand uit de
regio gelukt is. Triest blijf ik wel vinden dat n.m.m. Fortuna nog steeds te veel tegengewerkt
wordt door de gemeente Sittard-Geleen. Daar waar anderen gemeenten een club te hulp
schieten ( soms zelf extreem veel ) ondervindt Fortuna juist tegenwerking. Echter, behalve de
wielersport (leuk voor de notabelen) ondervinden de meeste sportclubs tegenwerking van de
gemeente.
Van mij mag de club opdoeken. De club heeft al heel veel geld aan de gemeenschap
onttrokken.
Zie hierboven, maar ook het inzetten van lokale spelers. Jeugdbeleid en scouten bij regionale
amateurs belangrijk.




2 ‘Heel Sittard-Geleen profiteert wanneer Fortuna Sittard
promoveert naar de eredivisie’
in hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling
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De eventuele promotie is uiteindelijk gratis reclame voor Sittard-Geleen, zeker ook
nog omdat de naam "Sittard" voorkomt in de naam van de BVO. Veel mensen die
momenteel Fortuna vanwege het wanbeleid van de laatste jaren Fortuna de rug
hebben toegekeerd, zouden wel niets liever willen dat de oude "Baandert" tijden
weer herleven.
Dit is de mooiste en gratis reclame welke een stad zich kan wensen. Een club in de
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eredivisie geeft status, zelfs aan een gehele regio
Het is het beste PR instrument voor de stad, de hele gemeente Sittard-Geleen en de
regio Westelijke Mijnstreek. Sittard-Geleen staat dan immers bijna dagelijks in de
media. Het brengt ondernemers samen, het draagt ook bij aan het
vestigingsklimaat.
Ik hoop dat Fortuna niet promoveert de eerst komende jaren. Eerst een stabiele
club in de top van de eerste divisie. Groeien doe je langzaam
Niemand zou weten waar Sittard lag zonder Fortuna
Alleen bij voldoende financiële middelen. Dit mag ook overheidssteun zijn.
Denk dat de de hele stad profiteert hiervan. Maar of dit nu al een goede zaak zou
zijn in betwijfel het.
Als ik zie dat nu men hoog in rangschikking staat het aantal toeschouwers niet
boven de 3000 uitkomt heb ik er een zwaar hoofd in of Fortuna nog echt leeft
binnen de bevolking.
Hoop dat bezoekers aantal echt gaat stijgen.
Het is een manier om Sittard-Geleen weer extra op de kaart te zetten. Al ben ik
persoonlijk van mening dat het voor iedereen alleen goed is om te promoveren
wanneer de huidige resultaten ook kunnen worden neergezet in de Eredivisie.
Strijden om degradatie te voorkomen is niet heel zinvol voor het moraal. Dan
kunnen we wellicht beter een solide team in de top van de Eerste Divisie hebben.
Maar..... zijn we bereid hieraan mee te betalen????
Meer toeschouwers, meer sponsors, minder chagrijn.....
Daarna is het doel weer: niet degraderen.
De maatschappelijke baten van een profclub worden m.i. altijd sterk overdreven.
Ondertussen worden de maatschappelijke kosten weinig zichtbaar gemaakt. Denk
alleen al aan veiligheidsmaatregelen en politie-inzet. Daarnaast is een profclub ook
gewoon een bedrijf met winstoogmerk, die verantwoordelijk zou moeten zijn voor
eigen kosten en baten.
Kan daar niets op antwoorden, doordat ik me hier totaal niet mee bezig houd.
Worden dan minder kosten gemaakt om deze club in leven te houden? Kan me niet
voorstellen
Dat is altijd snel gezegd dit belanghebbenden. De burgers profiteren er nooit van,
maar draaien wel deels op voor de kosten en ondervinden overlast.
Er zullen mensen zijn die profiteren. Dat aantal staat niet in verhouding tot heel
Sittard-Geleen. Toenemend geweld t.g.v. concurrerende supporters, vernielingen,
kosten voor beveiliging, politie, materieel is de andere kant van het geschetste
plaatje. Daarbij is het maar een gedachtespinsel en niet erg realistisch.
Komt er dan niet meer politie bij wedstrijden zoals Den Haag, feijenoord en Ajax?
voetbal kost de maatschappij meer als het oplevert, waarom krijgen voetbalclubs
veel meer subsidie als menig andere club?
voetbal wordt voorgetrokken en dat is oneerlijk t.o.v. andere sporten
Neem b.v. Vvv als voorbeeld. Kost alleen maar gemeendchapsgeld
Niet iedereen houdt van voetbal
Al het geld wat de gemeente erin getopt heeft toen het niet goed ging ( waar de
burger voor betaald heeft ) zal echt niet ten goede komen aan de burger.....om het
begrotingstekort te dichten gaat de hondenbelasting zelfs met 40! procent omhoog,
dus ik zie niet in waarom de hele gemeente hierin zou profiteren!
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Dan zou de gemeente er ook onder lijden als het slecht ging met de club
Dat geld alleen voor de plaatselijke horeca met name in Sittard.
Dit kost de gemeenschap eerder geld dan dat het iets oplevert. Denk alleen maar
aan de kosten van politie inzet, of gaat Fortuna Sittard dit betalen?
Er zijn aanzienlijk meer inwoners in Sittard-Geleen die "totaal niets" met Fortuna
hebben dan Fortuna fans.
Het echte voordeel voor Sittard-Geleen zie ik echt niet zitten. Ik zie eerder nadeel
dan voordeel.
Er kan meer "rotzooi" verwacht worden bij wedstrijden, dus nog meer M.E. inzet
dan nu het geval is.
Fortuna nu naar de Eredivisie wordt een drama!
Gaat ten koste van de inwoners van Sittard , om geld voor Fortuna vrij te maken
gaat te koste van andere belangrijkere dingen zorg huishoudelijke hulp voor de
oude hulp behoevende medemens
Hoe zouden wij hier dan van profiteren? Kan ik mij niets bij voorstellen.
Kost de burger alleen maar geld Het huidige voetbal is alleen maar een grote geld
verslinden vertoning
Kost ons alleen maar geld, dat ze gemeente maar terug betalen met wat ze verdient
hebben aan de transfer!
Kost veel geld deze onzin , geld beter aan de spoorlijn spenderen ,
Lijkt me een hele vreemde stelling.
Nee alleen maar meer holigans, meer politie nodig voor dat K.. voetbal wat me geen
bal intereseert!!!!!!!!!!!!
Voetbal wordt overgewaardeerd. Over de top.



Ik zou niet weten waarmee.












Weet niet
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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