
Ledenenquête Historisch Genootschap Wieringermeer 

Voor u ligt de uitwerking van de antwoorden die 92 respondenten hebben gegeven in de 
ledenenquête die het Historisch Genootschap Wieringermeer heeft gehouden onder de leden. 61 
respondenten hebben deze digitaal ingevuld en 31 op papier. Hieronder een uiteenzetting van 
resultaten. De groep is groot genoeg om als representatief te kunnen worden beschouwd als geheel. 
 
Algemene factoren 
Er zijn factoren die wellicht van invloed zijn op de gegeven antwoorden. Die zijn als eerste 
uitgevraagd, zoals bijvoorbeeld leeftijd, woonachtig in de Wieringermeer of niet. Vervolgens is er 
gekeken bij een aantal onderwerpen of deze factoren van invloed zijn. 

 
80,4 % van de respondenten zijn boven de 60 jaar oud. 52 respondenten zijn woonachtig binnen de 
Wieringermeer, 40 van de respondenten zijn woonachtig buiten de Wieringermeer. De grootste 
groep respondenten is tussen de 10-20 jaar lid. 

 
Motivatie lidmaatschap 

Op de vraag “waarom bent u lid”, kwamen een aantal gelijkende antwoorden naar voren: 
- Algemene interesse voor geschiedenis 
- Geboren en getogen in de Wieringermeer, lang gewoond of juist later komen wonen 
- Jeugdherinneringen 
- De specifieke ontstaansgeschiedenis van de Wieringermeer 
- Levend houden van de geschiedenis 
- Sociaal contact 



Qua onderwerpen die mensen aanspreken komt er niet duidelijk een onderwerp naar voren. De 
meeste mensen geven aan een brede interesse te hebben in de diversiteit van de onderwerpen. Als 
er dan specifiek 1 onderwerp gekozen wordt is dit de ontstaansgeschiedenis van de Wieringermeer. 
Ook de ontwikkeling van de Wieringermeer en haar bewoners wordt genoemd. 

De meeste respondenten hebben geen interesse in het zelf doen van onderzoek naar de 
geschiedenis van de Wieringermeer, maar wel willen leren over de historie van de Wieringermeer. 

Ook geven veel respondenten (69,6%) aan het belang van het behoud van informatie een belangrijke 
motivatie voor lidmaatschap te vinden. 
 
Activiteiten 
Deelnemen aan activiteiten is een stuk minder populair, 33,7% van de respondenten neemt nooit 
deel aan activiteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als er gekeken wordt naar de stelling “Ik ben lid van het Historisch Genootschap Wieringermeer 
omdat ik actief wil deelnemen aan activiteiten.”, strookt dit met de antwoorden die hierboven 
gegeven worden. Ook als leeftijd uitgezet wordt tegen het deelnemen aan activiteiten, komt hier 
geen duidelijk verband naar voren. Het algemene beeld is dat men niet per se lid is voor de 
activiteiten.  Het is wellicht een open deur, maar wat wel invloed heeft, is of men binnen of buiten 
de Wieringermeer woonachtig is. Diegenen die binnen de Wieringermeer wonen, zijn vaker lid om 
deel te nemen aan activiteiten. 
 
Informatie over de activiteiten worden veelal ingewonnen via de Kroniek (88%) en de nieuwsbrief 
(34%). Het onderwerp is daarin veelal bepalend of men besluit deel te nemen (63%). Men is 



tevreden over het aanbod van de activiteiten en voelt zich thuis bij het Historisch Genootschap 
Wieringermeer. 

Op de vraag “Welke activiteiten zou u graag terugzien bij het Historisch Genootschap 
Wieringermeer”, vinden de respondenten het lastig een antwoord te geven. Dit kan natuurlijk 
komen omdat uit andere vragen ook blijkt dat het deelnemen aan activiteiten niet per se de 
motivatie is om lid te zijn, en ook brede interesses hebben. De respondenten die wel ideeën hebben, 
geven suggesties voor uiteenlopende onderwerpen waar zij meer over willen zien bij het Hiistorisch 
Genootschap Wieringermeer, maar ook excursies in verschillende vormen worden opvallend vaak 
genoemd. Als laatste vinden de leden dat activiteiten ook naar buiten gericht moeten worden, en 
niet zozeer op de eigen leden gericht.  
 

Kroniek 
De Kroniek leeft bij vele leden. 87 van de 92 respondenten geeft aan de Kroniek te lezen, terwijl aan 
andere activiteiten een stuk minder wordt deelgenomen. Ook over het lezen van artikelen digitaal of 
op papier is men helder: het liefst op papier (64,1%). Maar liefst 66,3% van de respondenten geeft 
aan het “zeer eens” te zijn met de stelling “ik ben lid van het Genootschap omdat ik de Kroniek wil 
lezen.”  
 

 

 

 



Bestuur en beleid 

De meningen zijn verdeeld als het gaat om de rol van het bestuur. De meeste leden geven wel aan 
min of meer bekend te zijn met het bestuur. 

De respondenten vinden niet per se dat het bestuur het voortouw moet nemen in het organiseren 
van activiteiten, maar vinden ook niet dat de leden dit initiatief moeten dragen. Ook wanneer er 
gekeken wordt naar een verband tussen of mensen wel of niet lid zijn voor de activiteiten komt er 
geen duidelijke richting uit. 

De huidige doelstelling van het Historisch Genootschap Wieringermeer wordt nog breed 
gedragen onder de respondenten.  
Suggesties voor het 5-jarenplan lopen sterk uiteen. Educatie op scholen, documentatie, archivering, 
behoud van het Wieringermeer-landschap, structuur aanbrengen in de activiteiten zijn een aantal 
suggesties die meerdere malen genoemd worden.  
 
Vrijwilligerswerk 
80,4% van de respondenten is geen vrijwilliger voor het Genootschap. Er kan hierbij geen verband 
met leeftijd worden gevonden.   



De meeste respondenten die vrijwilliger zijn, besteden 1 
uur of minder per week aan het vrijwilligerswerk (38,9%). 
De meeste vrijwilligers zijn al langer dan 5 jaar vrijwilliger. 
 
De grootste motivatie om vrijwilliger te zijn is 
overduidelijk: de verbinding met andere mensen die 
bezig zijn met de geschiedenis van de Wieringermeer. 

Vrijwilligers geven aan weinig suggestie voor 
verbetering te hebben, maar als ze het hebben is een 
suggestie die meerdere malen gegeven wordt het meer 
in contact willen zijn met het bestuur. 
Diegenen die geen vrijwilliger zijn, geven veelal aan dat tijd 
een beperkende factor is, afstand, gezondheid en leeftijd. Slechts 8% heeft geen interesse. 
Suggesties die gedaan worden zijn om op projectbasis/incidenteel te werken en duidelijk weer te 
geven hoeveel tijd iets kost. 

Hoewel de vrijwilligers aangeven voornamelijk vrijwilliger te zijn om het contact met 
anderen met dezelfde interesse, is dit niet het beeld waarin alle respondenten zich herkennen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conclusie 

Respondenten hebben allemaal een persoonlijke verbinding met de Wieringermeer. Ze zijn er 
geboren, hebben er gewoond, zijn er op dit moment woonachtig of hebben er kennissen of familie.  
De voornaamste reden om lid te zijn is het opnemen en behouden van informatie. De onderwerpen 
waarin interesse wordt getoond is uiteenlopend. Toch hebben veel respondenten wel een 
bijzondere interesse in de ontstaansgeschiedenis en het belang deze kennis te behouden.  

Opvallend is, dat de meeste leden niet per se willen deelnemen aan activiteiten, maar dat de 
Kroniek wel veel gelezen wordt en als belangrijk onderdeel van het lidmaatschap wordt gezien. Ook 
gemeenschapszin wordt genoemd.  

Het organiseren van activiteiten wordt dan ook niet duidelijk benoemd als rol van bestuur of 
rol van de leden. Wel vind men dat het bestuur duidelijke lijnen moet uitzetten in het 5-jaren 
beleidsplan op diverse gebieden. 

De mensen die actief zijn als vrijwilliger vinden vooral het contact met anderen belangrijk. 
Mensen die geen vrijwilliger zijn hebben daar redenen voor die niet te veranderen zijn, zoals leeftijd 
of ver weg wonen, maar ook redenen die wel te veranderen zijn. Gebrek aan tijd is dan een van de 
meest genoemde antwoorden. Dit terwijl de tijdinvestering die vrijwilligers aangeven soms maar 1 
uur per week of minder is. De vraag is of de niet-vrijwilligers een ander beeld hebben van de 
tijdsinvestering die zou zouden moeten doen dan dit in werkelijkheid is.  

 
 

Connectie tussen leeftijd en wel of geen vrijwilliger 



 


