Rapportage TipPeelenMaas
Limburgse vragen januari: Vastelaovend
5 februari 2019
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 53% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".
Op stelling 2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’
antwoordt "38%" van de respondenten: 7 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins
ook een prinses carnaval is’.
Op stelling 4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’ antwoordt 3% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 69% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP PeelenMaas, waarbij 109 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vastelaovend
Op 11 november is het carnavalsseizoen weer van start gegaan, Limburg maakt zich op voor
weer een nieuwe editie van de vastelaovend.

1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?
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Ja

Nee, maar ik vier wel carnaval

Nee, ik vier geen carnaval

Op vraag "1 Bent u lid van een carnavalsvereniging?" antwoordt 53% van de respondenten: "Nee, ik
vier geen carnaval".

Toelichting
Nee, ik vier
geen
carnaval




Allen bonte avond en schele wazel
Ik blaas graag mee in de optocht met mijn fanfare, daarnaast verdien ik graag wat
voor mijn fanfare bij allerlei zittingen en feestavonden door samen met andere
fanfareleden de garderobe te bedienen, daar geniet ik op een bescheiden manier
mee van het plezier dat bezoekers hebben.
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Vastelaovend valt dit jaar laat, toch zijn de eerste prinsen al bekend. Graag horen we of de
tijd rijp is voor een prinses carnaval.

2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins
ook een prinses carnaval is’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins ook een prinses carnaval is’
antwoordt "38%" van de respondenten: 7 ‘Ik zou graag zien dat er in mijn dorp/stad naast een prins
ook een prinses carnaval is’.

Toelichting
Zeer mee eens






Dit is iets wat ik jaren geleden al heb aangekaart, maar waar de vereniging
absoluut niet klaar voor is. Vrouwen mogen nu alleen achter de schermen of
als ongeüniformeerd bestuurslid deel nemen.
Het is niet van deze tijd dat dit een mannenbolwerk is en het word hoog tijd
dit te moderniseren dus;hoog tijd voor een prinses.
Het is niet van deze tijd dat er voornamelijk mannen voor in aanmerking
komen.
Net als met de boerenbruiloft.

Mee eens



Het zou wat mij betreft niet eens samen hoeven te zijn. Een prinses of prins is
wat mij betreft prima. Het is jammer dat deze beleving nog zoveel alleen voor
mannen weggelegd is.

Neutraal



Het is aan de verenigingen en niet aan ons om hierover te beslissen. De
mening van bevolking hoeft/moet hier niet van belang te zijn.

Mee oneens



Prins of prinses maakt niet uit, maar geen twee vorsten.

Weet niet /
maakt me niet
uit




Gaat de media hier nu ook over mekkeren en "genderneutraal" maken?
Niet ernaast! Of een prins of een prinses! Niet beide!
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Ook de voorbereidingen op de vastelaovendsoptochten zijn in volle gang.

3 Wat wordt, volgens u, hét thema van de vastelaovendsoptocht in uw dorp
of stad? (n=97)
Thema (15%):













"Dörps Gelök"
Brexit
Brexit en/of trump
Brexit of me-to
Club Ultra
De (her)inrichting van het Kennedyplein
Dorps Gelok
Dörps Geluk
Geen
Nieuwbouwhuizen
Rose
Vastelaovend Saame Dor Drèèijt ut Um

Weet ik niet / maakt me niet uit (85%)
Toelichting
Thema:






Weet ik
niet /
maakt me
niet uit





Dit veroorzaakt dat er te veel onderwerpen hetzelfde zijn en plaatselijke en
landelijke gebeurtenissen weg blijven
Na alle drama rondom de ontwerpen en daarna de vertraging in de uitvoer, is d
praktijk tot nu toe voor iedereen tegengevallen. Een herkenbaar en grappig
onderwerp dus.
Prins bij ons is homo
Super, geweldige enthousiaste prins di jaor in Méél.

Dit heeft mij nooit bezig gehouden tot ik zelf het thema bleek te zijn: "Ik Stop Niet
Voor Evert Prast" bleek bedoeld om iedereen aan te sporen mijndood te rijden
mocht ik mij op straat begeven. Hoewel ik mijn schouders ophaalde voor zoveel
domheid was de houding van het bestuur, de raad van11 en die van de
burgemeester (Brokke) het meest opvallend en beneden peil.
Vind thema's met carnaval echt totale onzin !
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Vanuit vroeger vasten katholieken de 46 dagen na de vastelaovend, met uitzondering van de
6 zondagen. Tijdens het vasten eten en drinken ze bepaalde spijzen en dranken niet. Tevens
kunnen ze zich onthouden van luxe dingen.

4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te
vasten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Na de vastelaovend is het voor mij tijd om 40 dagen te vasten’ antwoordt 3% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 69% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
oneens




Weet niet /
maakt me
niet uit




Als je in je werkzame leven TOPSPORT hebt bedreven en er nu nog in de vorm
van VERMOGENSBELASTING voor word GESTRAFT zal het geen moment in me
opkomen er ook maar een seconde aan te denken,
Vasten lost niets op. We kunnen beter een goed doel steunen of vrijwilligerswerk
gaan doen.
Ik werk in de zorg. Ben jaren geleden al gestopt met carnavallen omdat ik vaak
moet werken. Daardoor is de vriendengroep uit elkaar gevallen en vind ik moeilijk
aansluiting.
Minderen of zelfs vasten is sowieso gezond.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP PeelenMaas
Opening Club Ultra
Vastelaovend
24 januari 2019 tot 01 februari 2019
109
9,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
2 minuten en 31 seconden
5 februari 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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