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Deze vragenlijst is ingevuld door:

Organisa!e

Naam en func!e

Naam en func!e

rechtspersoon

Naam en func!e

Waar staat                         voor:

vereniging s!ch!ng bedrijf
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„Wij willen maatschappelijke meerwaarde creëren voor de mienskip van Joure: een Brûsplak.

Verbinding, ontmoe!ng en talentontwikkeling staan hierbij centraal. We vinden het belangrijk dat
iedereen met ons mee kan doen. Samen zorgen we voor crea!viteit en versterken we elkaar.”

Vragenlijst

draagvlakonderzoek Brûsplak Joure

Het invullen van deze vragenlijst kost u ca. 60 minuten.
De vragenlijst is ook digitaal in te vullen op www.itlokaal.nl

U kunt deze vragenlijst met meerdere mensen bespreken maar er moet 1 exemplaar opgestuurd worden.

Deze vragenlijst is opgedeeld in twee delen:
� Inhoudelijke samenwerking

� We onderzoeken welke verenigingen/organisa!es mogelijkheden zien om deel te nemen in
het concept van een Brûsplak en op welke wijze.

� Huisves!ng

� We onderzoeken welke organisa!es mogelijkheden zien in gezamenlijke huisves!ng, waarbij
naast ontmoe!ng en samenwerking ook een efficiënt en flexibel gebruik van de ruimtes moet
leiden tot een gezonde exploita!e.



INHOUDELIJKE SAMENWERKING BRÛSPLAK JOURE

Deelit okaalL �

¦ anders nl.

¦ toneel (oefenen, spelen en beleven)

Onze organisa!e richt zich op de volgende ac!viteiten (kruis alle mogelijkheden aan die van toepassing zijn)

¦ crea!ef (uitvoeren en exposeren)

¦ organiseren van evenementen en concerten (ruimte bieden, spelen en beleven)
¦ cultuur naar binnen halen en aanbieden (ruimte bieden en beleven)

¦ muziek (oefenen, spelen en beleven)
¦ popcultuur (levend houden van popcultuur)

¦ anders nl.

¦ ac!viteiten vergaderen, overleggen, workshops, groeps- en verenigingsac!viteiten
¦ ac!viteiten voor kwetsbare groepen (helpen bij hun vragen, aanbieden van - vrijwillig en professioneel - diensten)
¦ inloopac!viteiten (inloop, bakje koffie, kaartje leggen, biljart)
¦ ontmoe!ng, zoals hulpvragen, weg uit isolement, zoeken naar verbinding
¦ ontmoe!ng, zoals het ontstaan van nieuwe ini!a!even, ac!viteiten vanuit ini!a!even uit de buurt
¦ ontmoe!ng !jdens concerten en evenementen
¦ anders nl.
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PODIUMKUNSTEN

BEELDENDE KUNSTEN

ONTMOETEN EN VERBINDEN

aanvullende informa!e / opmerkingen

¦ afname
¦ stabiel

(kruis alle mogelijkheden aan die van toepassing zijn)

¦ samenwerken (tussen mensen, ac!viteiten, verenigingen, ondernemingen)

¦ anders nl.

¦ (be)oefenen/spelen/creëren/trainen/leren in georganiseerd verband

¦ hee' ondersteunende leden/donateurs(aantal)

¦ bestendigen (voortze( en van rela!es, ac!viteiten en ontwikkelingen)
¦ anders nl.

¦ verzorgt optredens/presenta!es/tentoonstellen voor ca. bezoekers/jaar(aantal) (aantal)

(kruis aan wat van toepassing is)

Onze organisa!e

¦ toename

¦ hee' leden die ac!ef zijn(aantal)

Welke verwach!ng hee' u over het ledenaantal van uw organisa!e over 10 jaar?

Wilt u aangeven welke meerwaarde u ziet voor uw organisa!e bij deelname aan het Brûsplak Joure?

¦ ontmoeten (tussen verschillende soorten mensen: genera!es, kwetsbaar en weerbaar)
¦ deelnemen (voor iedereen toegankelijk)
¦ ontspannen (genieten, !me-out, er mogen zijn)

toelich!ng

2

3

4

VERBINDING

¦ leren en presteren

¦ ontplooien en (talent)ontwikkeling (mogelijkheden bieden)
¦ ondernemen (opze( en van ac!viteiten)

¦ anders nl.
¦ maken en ontwikkelen

CREËREN



¦ versterken (elkaar mo!veren en s!muleren)
¦ vieren/delen van crea!eve processen en cultuurbeleving
¦ verdienen (maatschappelijke meerwaarde voor gemeenschap/gemeente/individu)
¦ ondersteunen (elkaar helpen)

¦ anders nl.
¦ netwerken (zakelijk, organisatorisch en sociale cohesie versterken)

DELEN

aanvullende toelich!ng meerwaarde Brûsplak

Werkt uw organisa!e wel eens samen met andere organisa!es?
(kunt u daarvan voorbeelden geven?)

voorbeelden van (crea!eve) samenwerking

Wat zijn mogelijkheden en passende partners en waarom?

mogelijkheden toekomst

5a

5b

6 Samenwerking kan spontaan ontstaan, maar een Brûsplak Joure vraag ook om een sterke inhoudelijk aansturing door
enthousiaste mensen die de samenwerking s!muleren en ini!ëren.
Kunnen/willen leden van uw organisa!e een bijdrage leveren in de realisa!e van een Brûsplak Joure?
¦ organisatorisch sturing/leiding geven aan de ontwikkeling van een Brûsplak
¦ par!ciperen in het opze( en van gezamenlijke ac!viteiten
¦ geen
¦ anders nl.

Op welke wijze een bijdrage leveren aan ontwikkelen/bestendigen organisa!e

7

¦ wil zich (nog) niet verbinden aan de realisa!e van een Brûsplak Joure

Onze organisa!e
¦ wil zich inze( en voor de realisa!e van een Brûsplak Joure (inten!e uitspraak)
¦ wil zich (nog) niet verbinden aan de realisa!e van een Brûsplak Joure, maar hee' wel belangstelling in deze

ontwikkelingen en wil mogelijk later aansluiten

¦ is alleen belangstellend in huisves!ng/gebruik van ruimtes in de toekomst

it okaalL
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HUISVESTING

Dit deel gaat over huisves!ng en is bedoeld om een beeld te krijgen van de noodzakelijke en gewenste behoe'e
aan huisves!ng voor organisa!es in Joure.
Gezamenlijke huisves!ng/delen van huisves!ng kan bijdragen aan inhoudelijke samenwerking in een Brûsplâk
Joure. Gezamenlijke huisves!ng/delen van huisves!ng draagt bij aan efficiënt gebruik van ruimtes en een
haalbare exploita!e.
Eén van de vervolgstappen is om onderzoek te doen naar de meest geschikte huisves!ng en wat haalbaar is.
Op voorhand is de uitkomst niet aan te geven. Wel hebben we op korte termijn informa!e nodig om een beeld te
krijgen naar de vraag voor huisves!ng en hoe een win-win situa!e gerealiseerd kan worden.

Tevredenheid over huidige huisves!ng (kruis aan wat van toepassing is)

Onze organisa!e is momenteel gehuisvest in

¦ ja, want
¦ nee, omdat

¦ overweegt andere huisves!ng omdat

¦ is geïnteresseerd in de mogelijkheid om op termijn ruimtes te huren
¦ wil andere huisves!ng overwegen om deel te kunnen nemen in het concept van een Brûsplak
¦ hee' geen plannen voor andere huisves!ng/of huren. → ga door naar vraag 19

¦ anders nl.

Onze organisa!e
¦ is nadrukkelijk op zoek naar andere huisves!ng omdat

¦ zeer slecht
¦ slecht
¦ ma!g
¦ goed
¦ prima

Verwacht u, kijkend naar de toekoms!ge ontwikkelingen van uw organisa!e, over 10 jaar nog tevreden te zijn over uw
huisves!ng?

Voor goede huisves!ng zijn meerdere aspecten van belang, zoals bereikbaarheid, betaalbaarheid, geschiktheid voor
de ac!viteiten en de mul!func!onaliteit (in verband met bijvoorbeeld efficiënt gebruik en aanvullende voorzieningen voor

ontmoeten). Geef de volgorde van het belang van de aspecten voor de huisves!ng van uw organisa!e aan door middel
van de getallen 1 t/m 5. Daarbij is 5 voor u het belangrijkste aspect en 1 het minst belangrijk.

Horeca en keuken-
faciliteit is voor ons:
¦ noodzakelijk
¦ gewenst
¦ niet nodig

bereikbaar betaalbaargeschikt mul!func!oneel een ander aspect

8

9

10

12a

toelich!ng aspect(en)

toelich!ng

11

12b



Hee' de wijze waarop uw organisa!e gehuisvest is invloed op het ledenaantal van uw organisa!e? (Kunt u dit toelichten?)

De jaarlijkse huurkosten bedragen van uw jaarlijkse uitgaven.

¦ energie en water

¦ ja

De catering is

¦ nee

¦ tegen betaling aan verhuurder

U hee'

Bij de huur is inbegrepen:

¦ geen huurcontract

¦ in eigen beheer (zelfvoorzienend)

¦ anders nl.

Bij incidentele huur: wat wordt per keer/waarvoor betaald?

HUIDIGE HUUR

Uw organisa!e betaalt
¦ wel huur voor de ruimtes die nu gebruikt worden.

De huur bedraagt: € per jaar

¦ geen huur voor de ruimtes die nu gebruikt worden.

¦ opstal verzekeringen
¦ inboedelverzekering
¦ gebruik van inventaris

¦ een huurcontract voor de periode t/m

13

toelich!ng

15

b

c

d

e

a
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Bij eventuele realisa!e van een eigen pand voor een Brûsplak is uw organisa!e bereid:
¦ een bijdrage te leveren door zelfwerkzaamheid van de leden
¦ financieel bij te dragen in de bouw/verbouwkosten
¦ kan/wil geen bijdrage leveren in totstandkoming

14

toelich!ng



VOORBEE
LD

¦ maar wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen

¦ Een huur met een bandbreedte van € tot €

¦ te par!ciperen, maar wil niet betrokken zijn bij beheer en exploita!e (inten!e)

¦ Bij incidenteel gebruik: maximaal huurbedrag voor een ruimte €

¦ deel te nemen in de organisa!e die zorg draagt voor beheer en exploita!e van de huisves!ng (inten!e)

→ omdat

Uw  organisa!e is bereid (indien er sprake is van een eigen gebouw voor Brûsplak Joure)

Toekoms!ge huur. Wat kan en wil uw organisa!e in een eventuele nieuwe huisves!ng betalen?

o Maximaal de huidige huur, omdat

¦ Uw organisa!e wil alleen gebruik maken van de geboden huisves!ng als huurder zonder verantwoordelijkheid te
dragen.

Om een eigen gebouw te exploiteren ziet u naast huurinkomsten een “verdienmodel” in:

Uw  organisa!e hee' geen belangstelling voor gezamenlijke huisves!ng of huisves!ngsvragen (antwoord vraag 9)

§ wanneer nodig (frequen!e per jaar/per maand/per week
§ !jds!p (welke dag(en), ochtend, middag, avond
§ !jdsduur gebruik (hoelang per keer)
§ specifieke func!es (geluidsdichtheid, akoes!ek, inrich!ng etc.)

→ Informa!e kan verzonden worden aan: (emailadres)

§ mul!func!onaliteit: is ruimte door anderen te gebruiken

§ omschrijving van de ruimtes (waarvoor),

U kunt dit invullen in de tabel op de volgende beide bladzijden.
Hiernaast vindt u een invulvoorbeeld:

¦ en wil verder niet op de hoogte worden gehouden

Inventarisa!e van benodigd (gewenste) ruimtes voor uw ac!viteiten

§ de benodigde oppervlakte (hoe groot),
§ het aantal mensen dat er gebruik van maakt,
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18

19

20

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
Wij verwerken de gegevens tot een beeld over het draagvlak bij de organisa!es voor een Brûsplak Joure.

De resultaten worden gepresenteerd op:
donderdag 19 maart 2020 in de Brede School Joure Zuid om 19.30 uur.
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naam ruimte

aantal mensen dat
gebruik maakt van

de ruimte

benodigde
oppervlakte

frequen!e
gebruik

op welke
dagen en

dagdelen?

hoeveel uur
per keer?

specifieke
func!es?

mul!func!oneel
te gebruiken?

oefenlokaal

nijjiersrevu

15

50m²

2x per week

5 maanden

di avond

en do avond

2½ uur

mogelijkheid

opstellen decor

ja, overdag

decorbouw

ruimte

6

50m²

1x per week

3 maanden

ma. middag

4 uren

nee

afsluitbaar

(slot)



naam ruimte

aantal mensen dat
gebruik maakt van

de ruimte

benodigde
oppervlakte

frequen!e
gebruik

op welke
dagen en

dagdelen?

hoeveel uur
per keer?

specifieke
func!es?

mul!func!oneel
te gebruiken?
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naam ruimte

aantal mensen dat
gebruik maakt van

de ruimte

benodigde
oppervlakte

frequen!e
gebruik

op welke
dagen en

dagdelen?

hoeveel uur
per keer?

specifieke
func!es?

mul!func!oneel
te gebruiken?
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