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Samenvatting
Op vraag "1 Hoe staat u tegenover deze subsidies?" antwoordt 43% van de respondenten: "Positief,
het is goed dat de Provincie deze evenementen ondersteunt".
Op stelling "1 ‘De Provincie zou vaker of grotere subsidies mogen verstrekken aan evenementen
zoals deze’" antwoordt 28% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 40% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Neutraal". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Salland, waarbij 115 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Subsidie voor evenementen
Een groot aantal Overijsselse evenementen heeft een Provinciale subsidie van 10.000 euro
gekregen. Het gaat in het verspreidingsgebied van Salland onder andere om de SW4D en
Dutch Masters of MTB in Haarle. Verder mogen ook evenementen als CSI Ommen, The Living
Village, de Hellendoorn Rally en de Diepe Hel Holterbergloop zo’n subsidie tegemoet zien.

1 Hoe staat u tegenover deze subsidies?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Negatief, om een andere reden

Negatief, het geld kan beter
besteed worden

Negatief, de evenementen
zouden hun broek zelf op
moeten houden

Neutraal

Positief, om een andere reden

Positief, op deze manier kunnen
de evenementen meer zoals
uitbreiden, verdiepen of
specialiseren

Positief, het is goed dat de
Provincie deze evenementen
ondersteunt
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Op vraag "1 Hoe staat u tegenover deze subsidies?" antwoordt 43% van de respondenten: "Positief,
het is goed dat de Provincie deze evenementen ondersteunt".

Positief, om een andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het de start/aanloopfase betreft. Stimuleren van nieuwe initiatieven is prima. Op termijn
moeten sport- en pop hun eigen broek ophouden
De evenementen leveren ook altijd weer wat op o.a.voor middenstanders, airbnb's etc.
Deze activiteiten zetten Overijssel op de kaart en vergroten het saamhorigheidsgevoel.
Goed voor burgers in overijssel + zet overijssel op de kaart. 7.500 gemiddeld per evenement
lijkt me wel genoeg
Goed voor het toerisme en voor de bedrijven van lokale ondernemers
Goed, meer bewegen mag gestimuleerd worden
Om op te starten prima, moet niet blijvend zijn. Andere evenementen moeten uiteindelijk ook
zelf hun broek ophouden.
We moeten in beweging blijven.

3

Negatief, om een andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Als je duurzaam wilt wroden ga je al hellemaal geen auto rally subsidieren. een holterbergloop
is wel een positief iets!
De vrijwillers worden er niet van betaald
Er gaan genoeg evenementen kapot als je er een iets geeft moet je alles wat geven
Er worden veel te veel evenementen aangeboden.
Kleine verenigingen die algemeen inzet doen voor gemeenschap komen niet meer voor deze
subsidie in aanmerking.
Milieuvervuilende activiteiten zouden geen subsidie mogen krijgen, stop die in het
energiezuinig en off-grid maken van huizen
Vind het vaak willekeur. Er zijn namelijk ook evenementen in de regio die hun broek zelf
moeten ophouden. Vaak krijgen steeds dezelfde evenementen subsidie. Misschien moet dat
een wat meer afgewisseld worden?

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'Bedoeld zoals EHBO vereniging krijgen geen ondersteuning voor onderhoud van aed ,deze zijn
vaak eigendom van de verenigingen en zij draaien op voor de kosten en de aed,s zijn voor
algemeen gebruik.
Behalve Hellendoorn Rally (CO2 uitstoot etcetera)
Bij veel van deze evenementen zijn tientallen vrijwilligers betrokken het is daarom mooi dat de
provincie deze evenementen ondersteunt op deze manier. Bovendien zijn veel van deze
evenementen een visitekaartje voor Overijssel.
Denk dat er wel een doelgroep voor is en als je je plezier in de buurt haalt is het altijd goed.
Deze subsidies gaan regelrecht in de zakken van de artiesten en van de organisatoren (de
bazen) van de festivals. De vrijwilligers die het opbouwen krijgen hooguit een paar pilsjes.
Eerder negatief dan positief.
Evenementen nemen een belangrijke plaats in als vermaak, binding en sociaal. Liever zie ik
meer algemeen toegankelijke en interessante evenementen de voorkeur krijgen. Kwestie van
afwegen algemeen belang
Geen idee wat die instellingen doen. Als het 'een goed doel' is, altijd prima
Ik weet niet in hoeverre het nodig is om bepaalde evenementen financieel te ondersteunen. Je
zou ook in faciliteiten kunnen voorzien i.p.v. geld in het handje.
Is een manier om verduurzaming dichter bij de burger te brengen. Aan de andere kant worden
mensen ook buitengesloten die geen subsidie hebben ontvangen. Laat de kennis dat ontwikkeld
wordt bij deze evenementen verspreiden!
Op zich ben ik positief, maar evenementen als auto cross of motor rally's heb ik al meer moeite
mee. Gesubsidieerd vervuilen vind ik dat.
Op zich leuk, maar kan betere doelen bedenken
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2 ‘De Provincie zou vaker of grotere subsidies mogen
verstrekken aan evenementen zoals deze’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=104)
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Op stelling "2 ‘De Provincie zou vaker of grotere subsidies mogen verstrekken aan evenementen
zoals deze’" antwoordt in totaal 28% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 40% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Neutraal".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee eens
Neutraal

•
•
•

Mee
oneens

•

•
•
•
•
Zeer mee
oneens

•
•

Behalve activiteiten zoals Hellendoorn Rally
Het moet wel enig doel hebben, vermaak voor vele of enig toegevoegde waarde
voor de regio.
Niet genoeg inzicht welke evenementen nog meer subsidie aanvragen.
Het is een kwestie van prioriteiten. Meer geld kan niet want andere zaken als
verduurzamen is beter. Maar ze moeten ook niet minderen op wat er nu is. Dit
soort evenementen zijn ook belangrijk. En ik geloof niet direct in de opwarming
van de aarde. En de toename van CO2 uitstoot. Wat niet betekent dat ik niet voor
regels ben die zorgen voor een betere omgang met de aarde. We plegen
roofbouw op de aarde door onze leefwijze. Zoals op dit moment de ontbossing
gaande is, schande!
Het is niet goed wanneer deze evenementen helemaal van subsidies afhankelijk
worden.
Hoe nu gaat is prima.
Juist de kleine (dorpse) evenementen hebben ook subsidie nodig om een
toekomst te behouden. vaak gaat het hierbij om evenementen welke zorgen voor
verbinding in de regio waar vergrijzing toeslaat
Mag nog wel meer naar de wat kleinere evenementen
De kleine verenigingen worden vergeten en zijn vooor gemeenschap heel
belangrijk.
Er zijn nog kinderen die onder de armoedegrens leven, dat lijkt me bijvoorbeeld
belangrijker om aan te pakken
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•

Veel evenementen zoals crosses zijn i.h.k. van duurzaamheid niet meer van deze
tijd.
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Neutraal

•
•

Mee
oneens

•

Is er wel een illegaal feit gepleegd? dat is aan de rechter. Dus eigenmachtig
rechterje spelen valt buiten de democratie. Wanneer is iets illegaal? Wie bepaald
dat?
We leven in een rechtstaat dus daar gaat de rechter over. Wel is het duidelijk dat
sommige boeren de komst van de AID ook niet willen, waarom, hebben ze dan iets
te verbergen? Soms is het nodig om stiekem opnames te maken, zo werkt het in
slachterijen, bij boeren en andere bedrijven. Het gaat wel om beesten die ook
rechten hebben.
Er moet wel een serieuze aanleiding zijn om een erf te betreden.

7

2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Salland
Subsidie voor evenementen
08 maart 2019 tot 18 maart 2019
115
9,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
19 maart 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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