
Resultaten Enquête status toneelverenigingen- oktober 2021 

In oktober 2021 heeft Keunstwurk een enquête uitgezet onder de toneelverenigingen 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 reageren 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.   
 

Op de vraag ‘Hoe gaat het met jullie vereniging’ geeft 50% aan dat het goed tot zeer goed 

gaat met de vereniging. Met de overige 41% geeft aan dat het niet slecht, maar ook niet 

goed gaat. Met een kleine 4% van de vereniging gaat het zeer slecht. Een aantal 

verenigingen geeft aan dat het lastig is nieuwe leden te vinden, waaronder met name de 

jonge spelers. Ook is het vinden van nieuwe bestuursleden bij sommige verenigingen een 

probleem. Daarnaast zijn er een aantal verenigingen die door de coronasituatie een 

financiële tegenvaller hebben gehad.  
 

Tot slot werd de vraag gesteld waar de verenigingen ondersteuning bij zouden kunnen 

gebruiken. Hieruit komen de volgende punten;  
 

>Het aantrekken van nieuwe spelers bij de verenigingen  

>Betrekken van de jeugd bij de vereniging 

>Het gebrek aan bestuursleden  

>Er is behoefte aan ondersteuning m.b.t. promotie en reclame 

>Er is behoefte aan inspiratie; nieuwe ideeën/ vormen van spelen 

>Er is behoefte aan nieuwe toneelteksten. 

Vanuit Keunstwurk nemen we de resultaten van de Enquête en de uitkomsten van de 

Moetingsjûnen mee naar ons aanbod. Dit aanbod is te lezen in de meegestuurde bijlage: 

‘Agenda Keunstwurk desimber 2021 – july 2022’ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultaten Enquête:  

Uitgevoerd: Oktober 2021 (Na corona periode en voor lockdown) 

Uitzet: +- 250 toneelverenigingen 

Respons: 71 toneelverenigingen 

 

Vraag: Gaan jullie dit seizoen spelen? 

>82% Gaat weer spelen 

>9% Gaat niet spelen 

>9% Is dit nog aan het bekijken 

 

Vraag: Welk genre spelen jullie dit jaar? 

>37% Klucht 

>30 % Komedie 

>5% Tragedie 

>5% Blijspel 

>Overige 23% speelt verschillende dingen waaronder; Een thriller, tragikomedie, 

muziektheater, een theatrale wandeling, culturele avond en een feuilleton  

Vraag: Hoe gaat het met jullie? 

>52 %  Goed tot zeer goed 

>41 %   Niet goed, maar ook niet slecht 

>7 %    Slecht tot zeer slecht 

 

Een greep uit de toelichting op bovenstaande vraag: Waarom gaat het goed of Waarom 

gaat het slecht?  

>Er wordt binnen bestuur gebrainstormd over vernieuwing, ook betrekken van jeugd is zorg 

>Gezonde vereniging, enthousiaste medewerkers. Goed bezochte uitvoeringen, genoeg 

vrijwilligers 

>Financieel een flinke klap gehad in 2020. De donderdag voor ons toneelwerken ging 

Nederland in lockdown. Waardoor we alle organisatiekosten hadden en helemaal geen 

inkomsten 

>It falt net ta nije minsken waarm te krijen om by it toaniel 

>Wij hebben nog nooit zoveel leden/spelers gehad als nu.. 

>Kleine vereniging, moeilijk om genoeg leden te krijgen of houden.  

>Iedereen is dolblij dat we losgaan 

>Na de coronatijd zien we dat het toch lastig is om weer op gang te komen. Ook nieuwe 

aanwinst is lastig te vinden. De jeugd is met andere zaken bezig. 

>Gebrek aan bestuur en spelers 

Vraag: Is er iets waar jullie vanuit Keunstwurk ondersteuning bij zouden kunnen 

gebruiken? Zo ja, wat zou dit dan zijn? 

>Jeugd bij toneel betrekken, werving in het algemeen 



>Ideeën voor andere invulling/vormen van toneel/cultuur  

>Tips voor toneelstukken of op gebied van muziek 

>Hulp bieden bij de jeugdafdeling (regie cursus, laagdrempelig)  

>We willen meer weten hoe wij onze 'voorstelling' kunnen verkopen, reclame en 

promotieactiviteiten  

> We hebben vooral een geldprobleem, aangezien de vorige voorstelling geheel gereed was 

maar niet is doorgegaan. 

>Promotie, ledenwerving  

>Workshop voor jeugd 

Conclusie: 

-Een groot deel van de respondenten geeft aan weer te spelen dit seizoen 

-De helft van de respondenten geeft aan dat het goed tot zeer goed gaat met de vereniging 

-De helft van de respondenten geeft aan dat het ‘gemiddeld’ gaat met de vereniging of 

slecht 

 

Hulpvragen die naar voren komen uit de Enquête:  

>Aantrekken van nieuwe spelers bij de vereniging 

>Betrekken van de jeugd bij de vereniging 

>Gebrek aan bestuursleden  

>Behoefte aan ondersteuning m.b.t. promotie en reclame 

>Behoefte aan inspiratie; nieuwe ideeën/ vormen van spelen 

>Tips voor toneelteksten  


