
Verantwoording ‘Onderzoek Friese sportverenigingen’                                                          mei 2018 

 

Voor dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut, is tweemaal een online enquête afgenomen bij Friese sportverenigingen. De eerste 

meting vond eind 2015/begin 2016 plaats en de tweede meting eind 2017. De metingen van dit onderzoek zijn gecombineerd met de 

metingen van een landelijk onderzoek naar sportverenigingen in krimpregio’s van het NOC*NSF, KCS en het Mulier Instituut, waarbij twee 

Friese regio’s zijn betrokken (Noordoost en Noordwest Friesland). Het ‘onderzoek Friese sportverenigingen’ bouwt voort op de landelijke 

Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut. Op basis van de Verenigingsmonitor is het mogelijk om inzicht te krijgen in de organisatiekracht 

van de Friese sportverenigingen en in welke mate deze verenigingen werken vanuit een open club gedachte. In aanvulling hierop hebben Sport 

Fryslân en het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een aantal vragen toegevoegd, toegesneden op de Friese situatie en het Friese sport- en 

beweegbeleid. Voor de benadering van de Friese sportverenigingen is het adressenbestand van Sport Fryslân gebruikt. Zij hebben het meest 

complete overzicht van sportverenigingen in Fryslân.  

Eerste meting  

Er is een digitale uitnodiging verstuurd aan alle sportverenigingen waarvan een e-mailadres bekend was. Sportverenigingen die meededen 

maakten kans op een aantal prijzen, zoals kaarten voor het Fries Sportgala en wedstrijden van SC Heerenveen. 

Verzamelingsperiode: eind december 2015 tot en met eind maart 2016 

Steekproefomvang:  1173 Friese sportverenigingen 

Respons:   297 Friese sportverenigingen (25%) 

Vragenlijst:   Onderzoek Friese sportverenigingen 2015/2016  

Tweede meting  

Er is een digitale uitnodiging verstuurd aan alle sportverenigingen waarvan een e-mailadres bekend was. De sportverenigingen zonder e-

mailadres zijn per post aangeschreven. Hierdoor zijn bij de tweede meting meer sportverenigingen aangeschreven dan bij de eerste meting. 

Deelnemende sportverenigingen kregen direct na het invullen van de vragenlijst een kortingsvoucher van €100,- die zij konden inzetten voor 

een cursus ‘Meer Sponsors in Kortere Tijd”, ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ of voor een energiebesparingsadvies voor hun 

sportaccommodatie.  

Verzamelingsperiode: eind september 2017 tot en met eind november 2017 

Steekproefomvang:  1630 Friese sportverenigingen 

Respons:    169 Friese sportverenigingen (10%) 

Vragenlijst:    Onderzoek Friese sportverenigingen 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/01/sport-in-transitieregios
https://www.friessociaalplanbureau.nl/sites/default/files/vragenlijst_onderzoek_friese_sportverenigingen_2015-2016.pdf
https://www.friessociaalplanbureau.nl/sites/default/files/vragenlijst_onderzoek_friese_sportverenigingen_2017.pdf


Om de gegevens op gemeenteniveau te kunnen rapporteren zijn de data van de twee meetmomenten samengevoegd. In totaal hebben 61 

Friese sportverenigingen zowel bij de eerste als de tweede meting de vragenlijst ingevuld. Van de verenigingen die in beide jaren hebben 

deelgenomen zijn de meest recente data gebruikt. Na het verwijderen van de dubbele data hebben in totaal 405 afzonderlijke verenigingen de 

vragenlijst ingevuld. De resultaten van de gemeenten Harlingen en Opsterland worden niet weergegeven in de Tableau-visualisatie, omdat er in 

deze gemeenten minder dan tien verenigingen mee hebben gedaan aan het onderzoek. Dit aantal is te laag om betrouwbare uitspraken over te 

doen. De resultaten van de andere gemeenten moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het gaat soms om een klein aantal 

verenigingen, waardoor het niet mogelijk is om gemeenten op een betrouwbare manier onderling te vergelijken. De percentages geven dus 

slechts een indicatie van de stand van zaken op gemeenteniveau. 

Respons per gemeente 

Gemeente Aantal  verenigingen Aantal aangeschreven verenigingen 

per gemeente tweede meting (2017) 

Achtkarspelen 24   57 

Dantumadiel 11   34 

Noardeast-Fryslân (Dongeradeel, Ferwerderadiel, 

Kollumerland)* 

48   135 

De Fryske Marren 32    136 

Harlingen 5 28 

Heerenveen 24   118 

Leeuwarden** 45    215 

Ooststellingwerf 16   75 

Opsterland 9    88 

Smallingerland 39   99 

Súdwest-Fryslân*** 70   274 

Tytsjerksteradiel 17  94 

Waadhoeke**** 40    177 

Waddeneilanden***** 12   49 

Weststellingwerf 13   51 

Totaal Fryslân 405 1630 

*De data van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland zijn samengevoegd tot Noardeast-Fryslân, omdat zij vanaf 2019 één gemeente vormen. 

** De data van een deel van Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden zijn samengevoegd tot Leeuwarden, omdat zij sinds 2018 één gemeente vormen.  

*** De data van een deel van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân zijn samengevoegd tot Súdwest-Fryslân, omdat zij sinds 2018 één gemeente vormen.  

****De data van Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel zijn samengevoegd tot Waadhoeke, omdat zij vanaf 2018 één gemeente vormen.  

*****De data van Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland zijn samengevoegd tot de Waddeneilanden, in verband met een te lage respons per afzonderlijke gemeente. 



Respons per soort sport 

 

 

Soort sport n Soort sport n 

Aangepaste sporten 12 Karate 2 

Atletiek 2 Korfbal 23 

Badminton 17 Kruisboogschieten 1 

Basketbal 6 Motorsport 1 

Beachvolleybal 1 Multi-of omnisport 9 

Biljart 3 Oosterse vecht- of verdedigingssport 1 

Boksen 1 Paardensport 7 

Bowling 2 Reddingsbrigade  1 

Bridge 18 Roeien 1 

Curling 1 Schaatsen 16 

Dammen 10 Schaken 5 

Duiksport 3 Schietsport 1 

Fierljeppen 1 Skatesport/Skeeleren 1 

Golf 1 Skûtsjesilen 3 

Gymnastiek/turnen 44 Survival 1 

Handbal 1 Tafeltennis 7 

Handboogschieten 3 Tennis 30 

Hardlopen/trimmen 3 Toerfietsen 6 

Hockey 1 Voetbal 54 

Honk- en softbal 2 Volleybal 42 

IJshockey 1 Wandelsport 1 

Jeu de boules 5 Watersport 8 

Judo 3 Zaalvoetbal 2 

Kaatsen 38 Zwemmen 1 

Kanosport 2   

Totaal                                                                                                                                                             405                                                                                                                                                                                                     


