BIJLAGE #1
In deze eerste bijlage vind je informatie over:

•
•
•
•
•
•

De Cultuurverbinders
Samenvatting Moetingsjûnen Noard-West Fryslân | 26 okt t/m 9 nov 2021
Resultaten Enquête status toneelverenigingen | oktober 2021
Introductie STIPE.frl
Introductie Verenigingsscan
De Ein

Veel leesplezier!

Cultuurverbinders
Vanaf 2021 zijn ze overal in Friesland te vinden: de Cultuurverbinders! Voor amateurkunst en
cultuureducatie gaan ze de provincie in om te helpen, ondersteunen en verbinden.
De Cultuurverbinders schuiven bij jullie aan tafel en gaan open en eerlijk het gesprek met je aan.
Waar loopt de vereniging tegenaan? Is er hulp nodig om meer jonge leden te bereiken? Of zoek je als
vereniging meer binding in je dorp? Heb je helder wie je doelgroep is? Is iedereen welkom? Wil je
een tof project doen waarbij je eens buiten je eigen discipline kijkt? Ook organiseren zij
netwerkbijeenkomsten voor de Iepenloftspullen of verschillende Moetingsjûnen met diverse
thema’s.
Ze zijn er voor jou, voor je vereniging, van amateur tot professionals, ze zijn er om de Friese
amateurkunst voortuit te helpen!
Neem vooral contact met één van de Cultuurverbinders Theater & Dans op als je een vraag, wens of
opmerking hebt! We gaan graag met je/jullie in gesprek en/of komen langs!
De Cultuurverbinders voor Theater & Dans zijn:
• Theo Smedes (Vooral focus op: Amateurtoneelverenigingen & Sociale domein)
T.smedes@keunstwurk.nl
• Eline de Vries (Vooral focus op: Jeugdtheater(verenigingen) & Dans)
E.devries@keunstwurk.nl
• Romke Gabe Draaijer (Vooral focus op: Iepenloftspullen, nieuwe initiatieven & Dans)
R.draaijer@keunstwurk.nl
Daarnaast beheerd Rozemarijn Strubbe o.a. het netwerk met (professionele) organisaties zoals LKCA
(Landelijk), Gemeentes in Fryslân of bijvoorbeeld Tryater & Stuft en coördineert ze de
Schrijverscursus. Ben je geïnteresseerd? Mail Rozemarijn via R.Strubbe@keunstwurk.nl.
Luuk Eisma coördineert de regieopleiding van Keunstwurk. Ben je geïnteresseerd? Mail Luuk via
L.Eisema@keunstwurk.nl
Maar ook vragen, wensen of ontmoetingen vanuit professionals die werkzaam zijn in het
amateurtheaterveld zijn welkom. Schroom niet om contact op te nemen met één van ons, ook als je
‘thema’ er niet tussen staat.

Samenvatting Moetingsjûnen Noard-West Fryslân | 26 okt t/m 9 nov 2021
De Cultuurverbinders van Keunstwurk zetten zich dus in om de verenigingen toekomstbestendig te
maken. Hiervoor moeten de verenigingen eerst wel weten wat Keunstwurk voor hen kan betekenen,
weer weten wat er achter de naam ‘Keunstwurk’ zit (daarom o.a. ook deze mail met bijlagen!). De
Cultuurverbinders gooien het op een persoonlijke benadering en heeft hiervoor in het najaar 2021
Moetingsjûnen georganiseerd.
Op de Moetingsjûnen werden de aanwezige amateur toneelverenigingen in contact gebracht met
andere verenigingen, de Cultuurverbinders en Keunstwurk zelf. Deze persoonlijke kennismaking
werd als zeer positief ervaren. Er werd verteld wat Keunstwurk doet en wat het voor de verenigingen
kan betekenen, anderzijds konden de verenigingen delen hoe het gaat, wat er speelt en waar ze
eventueel tegen aanlopen. Ook werd er aandacht gegeven aan de verenigingsscan, waar later in deze
bijlage nog meer over te lezen is, en de afgenomen enquête die Friesland breed uitgezet is. Met een
opdracht zijn de verenigingen aan de slag gegaan. Wat zijn de ’tûkelteammen’ en wat zijn de
ambities/ideeën van hun eigen en elkaars vereniging.
Vaak kwamen dezelfde problemen naar voren:
•

Aanwas nieuwe (jonge)leden * **;
* Dinsdag 25 januari ’22, wordt er een Moetingsjûn Jeugd georganiseerd voor alle
jeugdverenigingen uit Fryslân – discipline breed! Zie agenda (bijlage) voor meer info.
** Zondag 27 februari ’22 wordt de Jeugdteaterdei georganiseerd voor alle jeugd tussen 13 &
23 jaar, en haar theaterdocent(en) en/of regisseurs! Zie agenda (bijlage) voor meer info.

•

Geschikt repertoire vinden * **;
* We zijn druk in gesprek met verschillende schrijvers en STUFT, maar mocht je nu zelf een
schrijver zoeken? Kijk eens op onze website waar allerlei profielen van verschillende
kunstenaars te vinden zijn: https://www.keunstwurk.nl/profielen/
** Misschien vinden jullie het leuk om met de Estafettefoarstelling van Don Duyns in
samenwerking met Tryater mee te doen? Klik hier voor meer info:
https://www.keunstwurk.nl/actueel/doe-mee-aan-de-estafettevoorstelling-don-duyns-bijtryater/

•

Vereniging bestuurlijk en financieel gezond houden;
Hebben jullie al eens een kijkje genomen op www.stipe.frl? Of kom woensdag 16 februari bij
de Leve de Vereniging-seminar ‘Gastvrijheid’ in Mantgum! Zie agenda (bijlage) voor meer
info.

•

Leden enthousiast houden;
We zijn bezig met een Moetingsjûn ‘Slim Deelnemers Werven’. Wordt vervolgd in de loop van
het nieuwe jaar!

•

Kwaliteit verhogen.
Zijn jullie aangemeld als lid bij Iepen DoEk (voorheen STAF)? Wist je dat je een aanvraag kunt
doen voor een workshop in wat je als toneelvereniging maar wilt?! Check het hier:
https://www.staffryslan.nl/toanielworkshop-foar-staf-selskippen

Nog vele andere activiteiten die door Keunstwurk georganiseerd worden sluiten bij deze, en andere
problematiek aan. De meeste activiteiten die nu bekend zijn, zijn te vinden in de bijgevoegde agenda.
Maar volg Keunstwurk vooral op Facebook, Instagram of houdt de website in de gaten voor de
laatste activiteiten.

Al met al zijn de Moetingsjûnen waardevolle en inspirerende momenten waarbij Keunstwurk en de
amateurvereniging elkaar kunnen ontmoeten.

Resultaten Enquête status toneelverenigingen | oktober 2021
In oktober 2021 heeft Keunstwurk een enquête uitgezet onder alle toneelverenigingen en
Iepenloftspullen in Fryslân. Het doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de huidige status van
de verenigingen na/tijdens corona en hieruit hulpvragen te inventariseren. Op deze manier kunnen
we als Keunstwurk aansluiten op de behoefte van de verenigingen.
De enquête is verspreid onder 250 toneelverenigingen, waarvan 71 verenigingen de vragen hebben
ingevuld. Een verrassende uitkomst is dat 82% van de verenigingen dit jaar weer gaat spelen. Hierbij
geven veel verenigingen aan vol enthousiasme weer van start te zijn gegaan. Het grootste gedeelte
van de verenigingen (67%) speelt een Klucht of een Komedie.
Een aantal verenigingen gaat voor een tragedie of heeft voor een andere speelvorm gekozen. Zo
wordt er gerepeteerd aan muziektheatervoorstellingen (o.a. in Aldeboarn) eenakters (o.a.
in Ingelum), improvisatieavonden in Lemmer en een culturele route in Mantgum.
Nieuwsgierig geworden naar de rest van de uitkomsten? Check de bijlage ‘Uitslagen Enquete Status
Toneelverenigingen – Oktober 2021’. Met deze resultaten, en de resultaten van de Moetingsjûnen,
proberen we ons aanbod nog scherper te maken om jullie als vereniging nog beter van dienst te
kunnen zijn!
Note:
We zijn ons bewust dat de uitslagen van de enquete vandaag de dag, met de nieuwe maatregelen
van zondag 28 nov. 2021, er weer anders uit zullen zien. De uitslagen in de bijlage zijn geënt op het
toets moment in oktober 2021. Toch blijven de uitslagen interessant voor ons om het aanbod op aan
te passen. Check de agenda in de bijlage voor het gehele aanbod!

Introductie STIPE.frl
Tijdens de Moetingsjûnen kwamen ook veel vragen die een ‘zakelijk’, ‘organiserend’ en ‘financierend’
karakter hebben. Daarom willen we jullie graag op de hoogte brengen van STIPE, een initiatief van
Keunstwurk.
Iedereen die beeldende kunst, theater, dans, muziek maakt of gebruikt in een sociaal project kan
kosteloos advies en ondersteuning van het Stipe Adviesloket krijgen. Het maakt niet uit of je een
professional, een amateurkunst vereniging of een enthousiaste initiatiefnemer bent. Het Stipe-team
denkt met je mee over financiering, geeft feedback op jouw projectplan en legt uit hoe je de impact
van je project kan meten. Speciaal voor de professionals heeft Stipe ook aanbod over
ondernemerschap.
Het Stipe team bestaat uit Judith Baarsma, Lummie Fokkema en Marianne Hofstra (communicatie).
Judith en Lummie hebben beide veel ervaring in het ontwikkelen van culturele projecten voor
mienskip, kunst & maatschappij en professionele kunst. Zij delen deze kennis graag met jou. Wil je
een afspraak met ons maken of heb je een specifieke vraag of wens? Stuur een e-mail naar
stipe@keunstwurk.nl of kijk eens rond op www.stipe.frl!

Introductie Verenigingsscan
Hoe staat jouw vereniging er voor? Loopt alles op rolletjes of hebben jullie wensen voor de
toekomst? Met de Verenigingsscan van Keunstwurk krijg je inzicht in je vereniging. Je brengt jullie
ontwikkeling in kaart en zet doelen om in concrete plannen. Meld je nu aan voor een van de
Moetingsjûnen Verenigingsscan (zie agenda in de bijlage voor de data) waarin we samen kijken naar
de toekomst van jouw vereniging!
Zou je andere doelgroepen willen bereiken? Samen willen werken met een andere vereniging?
Willen jullie beter zichtbaar worden in de regio of de vereniging juist meer verbinden met activiteiten
in je eigen wijk of dorp? Breng jouw ontwikkelingsdoelen in kaart met De Verenigingsscan
van Keunstwurk.
De Verenigingsscan is een online instrument om o.a. toneelverenigingen in Friesland te
ondersteunen en hen toekomstbestendig te maken. Zodat toneelverenigingen, als ze dat
willen, organisatorisch en artistiek kunnen groeien. Samen zorgen we ervoor dat de amateurkunsten
in Friesland bloeiend blijven.
Hoe werkt het?
De Verenigingsscan is een online dashboard. Iedere vereniging in Noard-West Fryslân krijgt binnen
twee weken hiervoor een eigen account. Met dit account kun je overal inloggen en de gegevens van
je vereniging bijwerken!
De Verenigingsscan bestaat uit verschillende onderdelen:
1. Gegevens organisatie: hier vul je eenmalig praktische gegevens van je
vereniging/stichting in
2. Jaarcijfers: hier hou je jaarlijks de ontwikkeling van je vereniging/stichting bij. In een
rapportage worden de jaarcijfers automatisch in beeld gebracht.
3. Projecten: hierin zet je je ontwikkelingsdoel om in een concreet plan, waarbij je eerst
de verwachtingen en later de opbrengsten vastlegt.
Meer info over de Verenigingsscan, inclusief megahandig filmpje check je hier:
https://www.keunstwurk.nl/projecten/verenigingsscan/
Moetingsjûnen Verenigingsscan
Je kunt De Verenigingsscan zelfstandig met je bestuur invullen met gebruik van de handleiding, maar
je kunt je ook aanmelden voor een van de Moetingsjûnen Verenigingsscan op:
•
•
•
•

15 december (online);
17 januari (Keunstwurk, snekertrekweg 1, Ljouwert);
8 februari (Keunstwurk);
10 maart van 19:30 tot 22:00.

Daarin komen verenigingen van verschillende disciplines bij elkaar om ter plekke de scan in te vullen,
maar gaan we ook door middel van leuke werkvormen met elkaar in gesprek over de toekomst van je
vereniging. Zo kun je als verenigingen van elkaar leren en elkaar verder helpen.
Bovendien zijn wij als Cultuurverbinders van Keunstwurk aanwezig om jou te helpen. We gaan graag
met je in gesprek om samen te kijken hoe je jullie ontwikkelingsdoelen om kunt zetten naar een
concreet plan. En we kunnen jouw vereniging ook adviseren bij de verdere uitvoering van jullie
plannen. Je kunt op de Moetingsjûn Verenigingsscan een afspraak maken met ons of contact zoeken
via www.keunstwurk.nl/cultuurverbinders

Aanmelden
Als je belangstelling hebt, meld je dan aan via theater@keunstwurk.nl of via één van de
Cultuurverbinders.
Je krijgt binnen de komende twee weken sowieso een mail toegestuurd met daarin je inloggegevens
en de handleiding. Je kunt je dan ook direct aanmelden voor een van de Moetingsjûnen.

De Ein
Do hast it rêden! Je hebt het einde van deze bijlage gehaald! Hoera! ;-)
We hopen jullie nieuwgierig gemaakt te hebben naar onze initiatieven, naar elkaar en wie weet
hebben we jullie zelfs geïnspireerd! Last but no least hopen we jullie ontzettend graag te ontmoeten
bij één van onze activiteiten.
In de bijlage vind je de agenda tot juli 2022 en de uitslagen van de Enquete die we afgelopen oktober
2021 hielden. Stuur de mail inclusief bijlagen ook gerust door naar andere bestuursleden en spelende
leden! Graag zelfs!
Graach oant sjen,
Theo Smedes, Eline de Vries, Rozemarijn Strubbe, Luuk Eisema & Romke Gabe Draaijer
Team Theater & Dans - Keunstwurk

