
TOEKOMSTRICHTINGEN 

VOOR EEN DUURZAAM 

VERENIGINGSLEVEN IN FRYSLÂN

>>  Er zijn veel verschillende typen verenigingen in Fryslân. Zowel 

formele verenigingen als burgers die zich informeel verenigen

>>  Door collectief samen te werken kunnen de verschillende 

verenigingen van elkaar leren  en samen activiteiten organiseren. 

In sommige gevallen kunnen ze samengaan tot een omni-

vereniging

>>  De overheid, Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân 

kunnen de verbindende factor zijn en samenwerking tussen 

verenigingen motiveren. Zij kunnen de dialoog tussen 

bijvoorbeeld de voetbalclub en de toneelvereniging organiseren

>>  Verenigingen kunnen burgers in de huidige 

participatiesamenleving ondersteunen om zich 

te verenigen en op te komen voor hun eigen 

belangen

>>  De verenigingen nemen dan weer hun oude 

rol in om in te spelen op lokale behoeften en 

sociale kwesties in Fryslân

>>  Hiervoor moet wel voldoende 

samenwerking zijn met de gemeente op het 

gebied van beleid, wetgeving en financiering

>>  Fryslân heeft te maken met maatschappelijke 

en demografische veranderingen, wat leidt tot een 

veranderend ledenbestand en behoeften van leden

>>  Verenigingen kunnen hierop inspelen door 

activiteiten te organiseren die ervoor zorgen dat 

inwoners van alle leeftijden zich thuis voelen in hun 

woonomgeving

>>  Hierdoor wordt niet alleen de directe behoefte van 

burgers beantwoord om te ontmoeten maar ook om 

sociale samenhang te faciliteren

Meer weten over dit onderzoek?
Het Fries Sociaal Planbureau heeft in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân onafhankelijk onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken 

en de toekomstige uitdagingen voor het verenigingsleven in Fryslân. Meer weten?  Het uitgebreide rapport staat op www.fsp.nl.

Anders kijken naar taken, 
rollen en samenwerking 
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Anders kijken naar leden 
en hun wensen 

3Richting

Gezichtspunt van de burger

Verenigingen zorgen voor ontspanning, 

gezelligheid en sociale contacten

Leden maken zich zorgen over de 

teruglopende ledenaantallen
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Gezichtspunt van de gemeenten

Verenigingen dragen bij aan lokale 

leefbaarheid en sociale samenhang

Er is per gemeente verschil in de relatie met de 

verenigingen en de ondersteuning die zij krijgen
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Gezichtspunt van de verenigingen

Verenigingen organiseren activiteiten die 

passen bij de lokale cultuur 

Verenigingen laten deelnemers thuis voelen

Er zijn financiële problemen

Er zijn niet voldoende vrijwilligers en bestuursleden
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