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Het is opvallend welke parallellen er getrokken kunnen worden

tussen de situatie beschreven in dit citaat uit Henk Hoflands Geen

tijd van bijna een halve eeuw geleden, en onze hedendaagse

ervaringen inzake tijdsgebruik.‘Druk, druk, druk’ en ‘geen tijd’ lijken

kenmerken te zijn waarop onze samenleving een patent heeft.

Maar ook de roep naar onthaasting is op zich geen nieuw

gegeven, getuige ditzelfde citaat en meer recente publicaties

omtrent tijdwinst en tijdschaarste in een risicosamenleving.4 Het

lijkt erop dat we met zijn allen het gevoel hebben steeds te weinig

tijd te hebben. En dat gevoel neemt niet af, integendeel. Het gaat

dan om de perceptie tijd te kort te komen om te doen wat we

graag doen, zeker in een samenleving waarin blijkbaar meer dan

voorheen veel te beleven is, maar ook te kiezen valt. De meer-

keuzemaatschappij zeg maar, die drijft op het ritme van de

beleveniseconomie.5 Meer doen binnen hetzelfde tijdsbestek, zo

luidt het motto. Aan de hoeveelheid tijd die we ter beschikking

hebben, is immers niets veranderd: een dag telt

nog steeds vierentwintig uur en het aantal dagen

op week- en jaarbasis is ook hetzelfde gebleven.

Zo beredeneerd is tijd één van de meest

democratische, maar tegelijkertijd ook meest

schaarse goederen.6

Hebben we nu een samenleving waarin we

minder gaan werken en we meer tijd hebben voor

vrijetijdsactiviteiten als sport, cultuur, televisie-

kijken, op reis gaan enzovoort?  Leven wij bij

aanvang van de 21e eeuw in een vrijetijdssamen-

leving, waarin werk- en zorgtaken minder tijd in

beslag nemen ten voordele van de tijd waarin

we ‘vrij zijn’?  Hoeveel vrije tijd hebben we en

met welke activiteiten vullen we die tijd op? De

vergelijking van het huidige tijdsbestedings-

patroon met dat van honderd jaar geleden leert

ons alvast dat wij vandaag bijna allemaal ‘deeltijds’

werken en bijgevolg meer tijd zouden hebben naast de opgelegde

werktijd. Presteerde een arbeider in West-Europa bij aanvang van

de vorige eeuw circa 4.000 werkuren per jaar, tegenwoordig

bedraagt dit aantal nog ‘slechts’ 1.600 uren.7 Oftewel, van een

meer dan 75-urige week naar een 31-urige week, ervan uitgaande

dat er elke week van het jaar voltijds gewerkt zou worden. Bij een

dergelijke vergelijking is enige voorzichtigheid geboden. Wat

werk, zorg en vrije tijd toen waren en betekenden, zijn en

betekenen ze niet noodzakelijk vandaag nog. Dat neemt niet weg

dat onze tijdsbesteding in de afgelopen decennia flink veranderd

is.Verschuivingen in ons tijdsgebruik zijn courant, denken we maar

aan de flexibilisering van werktijden, arbeidsduurvermindering of

nieuwe mogelijkheden op het vlak van vrijetijdsbesteding. Ook

maatschappelijke processen waaronder vergrijzing, individualise-

ring, mondialisering en digitalisering oefenen een sterke invloed

uit op ons tijdsbestedingspatroon.

VRIJ MAAR GEEN TIJD?
Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen

“Het is een paradoxale toestand. De vakanties zijn langer, de werkweken

korter, maar men heeft geen tijd. Een snellere auto, motorfiets, brommer,

maar men heeft geen tijd. Vrouwen hebben wasmachines, stofzuigers,

centrifuges en ondanks de motorisering van de huishouding geen tijd.

Geen tijd waarvoor?  Geen tijd om alles te doen, te kopen, te hebben, te

zien, te denken, te wensen, te verwezenlijken en te proberen. Rationeel en

‘vertaylord’ als de mens is, probeert hij zijn leven vol te proppen met

aangename en nuttige bezigheden, het maximale rendement uit elke

minuut te halen. Het jaar is volgeboekt. Geen tijd: dat wil zeggen dat men

niet meer aan het schema kan ontsnappen, dat men tenslotte passief

staat tegenover de opeenvolging van gebeurtenissen die men zichzelf

heeft opgelegd.” 3

[ Jeroen Scheerder1 &

Guy Pauwels2 ]

Voor heel wat dagjesmensen is de Cultuurmarkt een ideale gelegenheid om in hun vrije tijd te
grasduinen in het nieuwe cultuuraanbod. © Katrijn D’hamers (VCV).
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ERFGOED & VRIJE TIJD

In deze bijdrage staat de deelname aan vrije tijd centraal, meer

bepaald een beknopt maar actueel beeld van het vrijetijdsgedrag

van Vlamingen bij aanvang van de 21e eeuw. We maken daarvoor

gebruik van een recente studie die peilde naar de vrijetijds-

besteding en -beleving in Vlaanderen anno 2003.8 Dit onderzoek

is gebaseerd op de APS-survey Sociaal-culturele verschuivingen in

Vlaanderen.9 Deze survey wordt jaarlijks door de Administratie

Planning & Statistiek (APS) van het Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap georganiseerd.10 De gegevens uit de APS-survey

hebben betrekking op een representatief staal van de volwassen

populatie in Vlaanderen. De onderzoekspopulatie omvat de

Nederlandstalige bevolking van Belgische nationaliteit tussen

achttien en vijfentachtig jaar, woonachtig in het Vlaams Gewest of

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de APS-survey over 2003

werden 1.440 mensen bevraagd. De bevraging gebeurde door

middel van een face-to-face-onderzoek, namelijk aan de hand van

een persoonlijk interview. Dit houdt in dat bij de respondenten

thuis een computergestuurde vragenlijst door een interviewer

werd afgenomen. Voor meer toelichting bij de steekproef, de

methodologie en de operationalisering van de variabelen

verwijzen we naar de studie van Pauwels en Scheerder.11 Hoewel

de APS-survey op zich niet ontwikkeld werd als een vrijetijds-

onderzoek, laat dit meetinstrument wel toe om een aantal

aspecten van vrijetijdsbeoefening en -consumptie empirisch in

kaart te brengen. Meer bepaald komen in de genoemde studie van

Pauwels en Scheerder de volgende aspecten van vrijetijdsgedrag

aan bod: (1) de tijd die Vlamingen besteden aan vrije tijd, (2) de

tevredenheid van Vlamingen over hun vrijetijdsbesteding, en (3)

een aantal activiteiten waarin Vlamingen gedurende hun vrije tijd

participeren. Deze vrijetijdsaspecten worden uitgetekend in

functie van sociale achtergrondkenmerken als het geslacht, de

leeftijd, het opleidingsniveau, het beroep, de maatschappelijke

verzorgingspositie, de levenssituatie, het vrijetijdskapitaal en de

tijdsdruk. In deze bijdrage bespreken we een aantal bevindingen

uit deze studie van Pauwels en Scheerder in functie van het

geslacht, de leeftijd, het opleidingsniveau, de levenssituatie, het

vrijetijdskapitaal en de tijdsdruk.

In Vlaanderen bestaat er eerder een beperkte

traditie inzake grootschalig onderzoek naar vrije

tijd en de besteding ervan. Meer bepaald werden

in het verleden drie algemene, grootschalige

surveys rond vrijetijdsbesteding in Vlaanderen

uitgevoerd. Het eerste vrijetijdsonderzoek werd

opgestart in 1963.12 Eigen aan een tijd waarin het

democratiseringsstreven sterk op de voorgrond

geplaatst werd, benaderde dit onderzoek het

gegeven van de vrije tijd op de eerste plaats

vanuit thema’s als volwasseneneducatie en

cultuurpromotie. De tweede algemene vrijetijds-

survey in Vlaanderen dateert van 1984.13 Tegen het

licht van de economische crisis en de gewijzigde

verhouding tussen werktijd en niet-werktijd

werden in deze studie veranderingen in het vrijetijdspatroon in

Vlaanderen beschreven. Het derde en voorlopig laatste groot-

schalige onderzoek naar vrijetijdsbesteding in Vlaanderen werd in

1997 uitgevoerd.14 Circa vijftien jaar na de vrijetijdssurvey van 1984

was de nood aan actuele en representatieve gegevens over het

vrijetijdsbestedingsgedrag van de Vlaamse bevolking groot.

Bovendien was er de bekommernis om een bevraging op te

starten die een continuïteit in het vrijetijdsonderzoek zou mogelijk

maken. Andere studies die de vrijetijdsbesteding en -consumptie

cijfermatig in kaart gebracht hebben, focussen eerder op een

welbepaalde vrijetijdssector (sport, toerisme, cultuur, enzovoort).

Terecht stelden Bollaert en anderen dat er tot op heden nauwelijks

sprake is van een continue en regelmatige aandacht voor kennis-

vergaring omtrent het vrijetijdsgedrag in Vlaanderen, laat staan

van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.15 In afwachting van een

volgend grootschalig Vlaams vrijetijdsonderzoek biedt de studie

van Pauwels en Scheerder (2004) alvast een tussentijds overzicht

van de vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen. Daarbij werd geen

volledigheid nagestreefd omdat in het APS-meetinstrument

eerder een beperkte bevraging opgenomen is met betrekking tot

de tijd besteed aan vrije tijd en de activiteiten waarin men

participeert gedurende de vrije tijd. We merken bovendien op dat

de APS-survey geen tijdsbudgetenquête is.16 Dit betekent dat we

wel voor de vrijetijdsparticipatie in het algemeen, maar niet voor

de deelname aan verschillende vrijetijdsactiviteiten in het

bijzonder, het aantal uren kunnen berekenen. Bijgevolg kunnen

we niet zeggen hoe de beschikbare vrije tijd over de diverse

activiteiten verdeeld wordt.

VRIJETIJDSKAPITAAL: HET AANTAL UREN VRIJE TIJD

In eerste instantie focussen we op de tijd die Vlamingen geduren-

de de week en in het weekend aan vrije tijd (kunnen) besteden,

ook wel aangeduid als het beschikbare vrijetijdskapitaal of

vrijetijdsvolume. In een eerder klassieke indeling van ons

tijdsbudget zouden we een onderscheid kunnen maken tussen

‘werktijd’, ‘zorgtijd’ en ‘vrije tijd’. Zonder ons hier verder aan een

afdoende definitie te wagen van het begrip ‘vrije tijd’, kunnen we

Turkse scholieren uit Brussel vieren Halloween. © Katrijn D’hamers (VCV).
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toch stellen dat deze tijdscategorie een

minder of zelfs geen verplichtend karakter

kent, dit in tegenstelling tot de werk- en

zorgtijd. Letterlijk staat vrije tijd voor de

tijd waarin men vrij is van activiteiten die

als niet-vrij ervaren worden.17 Activiteiten

als het verrichten van betaald werk, de

verzorging van kinderen of andere huis-

genoten, het vervullen van taken waartoe

men zich verplicht voelt, alsook de tijd

besteed aan essentiële behoeften zoals

eten, persoonlijke verzorging en slapen,

worden in deze studie daarom niet als

vrijetijdsactiviteiten beschouwd. Tot op

een zekere hoogte is deze indeling

relevant, maar duidelijk is dat ze niet altijd

opgaat. Behoort het kijken naar de tele-

visie tijdens het avondeten tot zorgtijd of

tot vrije tijd, het lezen van de krant in de file

tot werktijd of vrije tijd?  Het hoeft niet

eens om een combinatie van activiteiten te

gaan. Voor de ene is lichaamsverzorging

puur vrije tijd, voor een ander is het een

(dagelijkse) opdracht. Hetzelfde kan

gezegd worden van activiteiten als het

eten klaarmaken, de auto wassen, het

middagdutje enzovoort. De bovenstaande

operationalisering van vrije tijd laat

desalniettemin toe om een betrouwbaar

beeld te krijgen van het gemiddelde

vrijetijdskapitaal waarover de bevolking in

Vlaanderen beschikt.

Anno 2003 hebben Vlamingen gemiddeld

op een week- of werkdag 3 uur en 47

minuten vrije tijd. Op een zaterdag of

zondag bedraagt dit gemiddelde 6 uur en

43 minuten. Tussen mannen en vrouwen

bestaat er een opvallend verschil. Vrouwen

hebben 28 minuten minder vrije tijd op

een week- of werkdag dan mannen. Meer

bepaald hebben mannen gemiddeld 4 uur

en 2 minuten terwijl vrouwen gemiddeld

over 3 uur en 34 minuten vrije tijd beschik-

ken. In het weekend is het verschil tussen

mannen en vrouwen nog groter. Het

gemiddelde voor mannen bedraagt dan 7

uur en 16 minuten terwijl vrouwen het met

meer dan een uur minder moeten stellen,

namelijk 6 uur en 10 minuten.

De resultaten weergegeven in figuur 1

tonen aan dat ook in functie van de leeftijd

er opvallende verschillen vastgesteld

kunnen worden inzake het aantal uren

vrije tijd. Vijfentwintig- tot en met 34-

jarigen en 35- tot en met 44-jarigen

beschikken over gemiddeld 2 uur en 28

minuten vrije tijd op een week- of

werkdag. Dat is beduidend minder dan 18-

tot en met 24-jarigen (3 uur en 49 minuten)

en de groep van 45-plussers (minimum 3

uur 27 minuten). Vanaf 35 jaar neemt het

gemiddeld aantal uren vrije tijd lineair toe

met de leeftijd. Vijfenzeventig- tot en met

85-jarigen hebben het meeste vrije tijd,

namelijk 7 uur. Op een zaterdag of zondag

zijn de verschillen tussen de diverse leef-

tijdsgroepen een stuk kleiner. Dat neemt

echter niet weg dat de groep van 25- tot en

met 44-jarigen ook hier het laagst scoort.

De 25- tot en met 34-jarigen en de 35- tot

en met 44-jarigen beschikken op een

zaterdag of zondag gemiddeld over

respectievelijk 6 uur en 1 minuut en 5 uur

en 53 minuten vrije tijd. De overige leef-

tijdsgroepen hebben waarden van bijna 7

uur en meer.

Wanneer het aantal uren vrije tijd op een

week- of werkdag uitgezet wordt in functie

van het opleidingsniveau, stellen we vast

dat naarmate de scholingsgraad toeneemt,

het vrijetijdsvolume daalt (figuur 2). De

laagstopgeleiden beschikken gemiddeld

Vrij maar geen tijd?

Het gaat steeds om het hoogst behaalde onderwijsdiploma: (geen) LO= (geen) diploma lager onderwijs;

LSO= diploma lager secundair onderwijs; HSO= diploma hoger secundair onderwijs; NUHO= diploma niet-

universitair hoger onderwijs; UHO= diploma universitair hoger onderwijs.
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over meer dan 5 uur vrije tijd, terwijl

mensen met een diploma hoger onderwijs

gemiddeld minder dan 3 uur vrije tijd

hebben. Op een zaterdag of zondag liggen

deze verschillen een stuk lager. Toch zien

we dat opnieuw de laagstopgeleiden over

het grootste vrijetijdskapitaal beschikken,

namelijk over gemiddeld 7 uur en 10 minu-

ten. Het vrijetijdskapitaal van de overige

opleidingsniveaus bedraagt op een zater-

dag of zondag steeds minder dan 7 uur.

In functie van de levenssituatie hebben

alleenstaanden het grootste vrijetijdsvolume

(figuur 3). Deze groep beschikt gemiddeld

over 5 uur en 20 minuten vrije tijd op een

week- of werkdag. Een ouder in een gezin

met kinderen daarentegen heeft bijna de

helft minder vrije tijd gedurende de week

(2 uur 37 minuten). Een ouder in een gezin

met kinderen heeft ook in het weekend

beduidend minder uren vrije tijd, namelijk

iets minder dan 6 uur. Een alleenstaande of

een volwassene die nog bij de ouders

inwoont, beschikt daarentegen gemiddeld

over meer dan 7 uur en 30 minuten.

Mensen kunnen tevreden of niet-tevreden

zijn over bepaalde aspecten van hun dage-

lijks leven. Op basis van de vraag of men

tevreden is met de tijd die men heeft om te

doen wat gedaan moet worden, kan een

indicator voor ‘tijdsdruk’ opgesteld worden.

Hieruit blijkt dat het gevoel van tijdsdruk

duidelijk samenhangt met het aantal uren

vrije tijd (figuur 4). Zowel op een week- of

werkdag als op een vrije dag, zaterdag of

zondag hebben de ontevredenen met de

tijd om te doen wat gedaan moet worden

minder uren vrije tijd dan zij die tevreden

zijn. Op een week- of werkdag hebben de

tevredenen (4 uur en 4 minuten) 1 uur en

50 minuten meer vrije tijd dan de ontevre-

denen (2 uur 14 minuten). De heel tevre-

denen hebben nog eens 51 minuten meer

vrije tijd dan de tevredenen (4 uur 55

minuten). In het weekend zien we een

vergelijkbaar tevredenheidsbeeld. De

ontevredenen (5 uur 21 minuten) hebben

hier bijna 2 uur vrije tijd minder dan

respectievelijk de tevredenen (7 uur en 3

minuten) en de heel tevredenen (7 uur en

16 minuten).

TEVREDENHEID MET DE VRIJE TIJD

Wat de tevredenheid met de beschikbare

vrije tijd betreft, kunnen we een onder-

scheid maken tussen de tevredenheid met

het aantal uren vrije tijd enerzijds, en de

tevredenheid met de manier waarop de

vrije tijd besteed wordt anderzijds.

Vervolgens zullen we de tevredenheid met

het vrijetijdsvolume ook kruisen met hoe

tevreden men is met de manier van

vrijetijdsbesteding. We beperken ons tot

de algemene bevindingen en gaan hier

niet dieper in op de mogelijke verschillen

naar achtergrondkenmerken.

Geïnteresseerde lezers kunnen hiervoor

het integrale studierapport raadplegen.

Globaal genomen zeggen iets minder dan

zeven op de tien Vlamingen tevreden te

zijn met het gemiddeld aantal uren vrije

tijd waarover ze beschikken gedurende de

week (tabel 1). Wat het gemiddeld aantal

uren vrije tijd in het weekend betreft, zijn

bijna acht van de tien Vlamingen tevreden.

Bijna alle ontevredenen, een minderheid

dus, willen meer vrije tijd.

Mensen die ontevreden zijn met het aantal

beschikbare uren vrije tijd, hebben ook

effectief minder uren vrije tijd (tabel 2). Op

ERFGOED & VRIJE TIJD

INW= inwonend bij ouders; ALL= alleenstaand; P-K= met partner zonder kinderen; P+K= met partner en

kinderen; K-P= niet met partner maar met kinderen.

Tijdsdruk = (on)tevredenheid met de tijd die men heeft om te doen wat gedaan moet worden.
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Vrij maar geen tijd?

een week- of werkdag

hebben tevredenen ge-

middeld 4 uur en 30

minuten, terwijl zij die

meer uren vrije tijd wen-

sen slechts over gemid-

deld 2 uur en 22 minuten

beschikken.

Op een zaterdag of zondag liggen deze aantallen hoger, maar het

verschil tussen tevredenen en ontevredenen blijft. Deze vaststel-

ling ligt in de lijn van de verwachtingen omdat de overgrote meer-

derheid van de ontevredenen meer vrije tijd wil (cf. tabel 1). Het

geeft aan dat het hier niet louter een subjectieve aangelegenheid

betreft, met name dat de ene persoon sneller tevreden is dan de

andere. Het betreft hier eerder een sociaal-structureel dan een

subjectief-motivationeel gegeven.

In het algemeen is het merendeel van de Vlamingen (heel)

tevreden met de manier waarop ze hun vrije tijd (kunnen) door-

brengen (tabel 3). Een minderheid van 12 % is (heel) ontevreden,

terwijl meer dan een vijfde juist heel tevreden is.

Mensen die gemiddeld over een hoog aantal uren vrije tijd

beschikken, zijn niet alleen tevreden met dat beschikbare

vrijetijdsquantum (cf. tabel 2), maar zijn eveneens (heel) tevreden

met de manier waarop ze in die tijd hun vrije tijd (kunnen)

doorbrengen (tabel 4). Mensen die tevreden zijn met de manier

van vrijetijdsbesteding beschikken gemiddeld over 3 uur en 50

minuten vrije tijd op een week- of werkdag; voor de heel

tevredenen ligt dit gemiddelde nog hoger, namelijk 4 uur en 18

minuten. Voor de (heel) ontevredenen bedraagt het gemiddelde

een stuk minder.

Bij het kruisen van de tevredenheid met het aantal uren vrije tijd

versus de tevredenheid met de manier van vrijetijdsbesteding

(tabel 5) wordt bevestigd wat hiervoor al doorschemerde: in

vergelijking met de mensen die tevreden zijn met het aantal uren

vrije tijd – zowel op een week- of werkdag als op een zaterdag of

zondag – vinden we de niet-tevredenen in grotere aantallen terug

bij de mensen die (heel) ontevreden zijn met de manier waarop ze

hun vrije tijd (kunnen) doorbrengen. Zoals al mocht blijken uit

tabel 3, merken we toch op dat het merendeel tot de groep van de

mensen behoort die (heel) tevreden zijn met de manier van

vrijetijdsbesteding, ongeacht of het om de tevredenheid met het

aantal uren vrije tijd gaat in de week dan wel in het weekend.

DEELNAME AAN ENKELE SPECIFIEKE VRIJETIJDSACTIVITEITEN

Zoals eerder aangegeven, kunnen we op basis van de APS-survey

ook enkele uitspraken doen over de invulling van het vrijetijds-

gedrag. Meer bepaald wordt met dit meetinstrument gepeild naar

de deelname aan sport, cultuur en media. Daarnaast kunnen ook

formele en informele vormen van sociale participatie in kaart

gebracht worden, alsook de beoefening van een aantal recreatieve

vrijetijdsactiviteiten, met name het bezoeken van een beziens-

waardig gebouw of monument, het bezoeken van een bos of

natuurgebied, het naar de bioscoop gaan en het zelf creatief of

kunstzinnig bezig zijn. Dit impliceert dat heel wat belangrijke en

populaire vormen van vrijetijdsbesteding, waaronder toerisme,

andere aspecten van dagrecreatie en hobbybeoefening, en het

commerciële uitgaansleven, hier niet aan bod komen. We geven

eerst een algemeen overzicht van de deelname aan een aantal

vrijetijdsactiviteiten en vervolgens het bezit en gebruik van een

aantal mediagoederen. Naast de algemene cijfers nemen we hier

ook enkele mogelijke verschillen naar geslacht en andere

achtergrondkenmerken op.

In tabel 6 geven we een overzicht van een aantal vrijetijds-

activiteiten waaraan mensen in Vlaanderen zeggen wel eens deel

te nemen. Het kijken naar televisie, het lezen van de krant en het

bezoeken van een bos of natuurgebied blijken veruit de populairste

Tabel 1. Tevredenheid met het aantal uren vrije tijd op een week- of werkdag
en op een zaterdag of zondag in Vlaanderen anno 2003, in percentages.

TABEL 1: week- of werkdag zaterdag of zondag

tevreden 67,5 79,8

niet-tevreden, wil meer VT 30,5 19,2

niet-tevreden, wil minder VT 2,0 1,0

Tabel 2. Gemiddeld aantal uren vrije tijd op een week- of werkdag en op een
zaterdag of zondag naar tevredenheid met het aantal uren vrije tijd in
Vlaanderen anno 2003, gemiddelde waarden.

TABEL 2: week- of werkdag zaterdag of zondag

tevreden 4.30 uur 7.17 uur

niet-tevreden 2.22 uur 4.40 uur

Tabel 3. Tevredenheid met de manier van
vrijetijdsbesteding in Vlaanderen anno 2003,
in percentages.

TABEL 3:

heel ontevreden 2,0

ontevreden 10,0

tevreden 66,4

heel tevreden 21,6

Tabel 4. Gemiddeld aantal uren vrije tijd op een week- of werkdag en op een
zaterdag of zondag naar tevredenheid met de manier van vrijetijdsbesteding
in Vlaanderen anno 2003, gemiddelde waarden.

TABEL 4: week- of werkdag zaterdag of zondag

heel ontevreden 2.30 uur 3.58 uur

ontevreden 2.47 uur 5.39 uur

tevreden 3.50 uur 6.51 uur

heel tevreden 4.18 uur 7.09 uur

TABEL 5: week- of werkdag zaterdag of zondag

niet-tevreden tevreden niet-tevreden tevreden

heel ontevreden 5,0 0,4 7,7 0,4

ontevreden 21,9 4,3 27,7 5,6

tevreden 60,7 69,4 54,7 69,6

heel tevreden 12,4 25,9 9,8 24,4

Tabel 5. Tevredenheid met het aantal uren vrije tijd naar de tevredenheid met
de manier van vrijetijdsbesteding in Vlaanderen anno 2003, in percentages.
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vrijetijdsactiviteiten in Vlaanderen te zijn. Meer dan zeven op tien

Vlamingen vult zijn vrije tijd wel eens met deze activiteiten. Het

actief lid zijn van een socio-culturele vereniging of van een

vereniging voor kunstbeoefening en het bijwonen van een

operavoorstelling zijn daarentegen heel wat minder populair in

Vlaanderen. Minder dan één op de tien Vlamingen zegt te

participeren in deze vrijetijdsactiviteiten. We noteren ook enkele

opvallende geslachtsverschillen. Mannen zijn duidelijk sterker

vertegenwoordigd wat betreft het lezen van een krant, het actief

beoefenen van sport, het lid zijn van een vereniging, het bijwonen

van een sportmanifestatie, het recreatief internetgebruik, het lid

zijn van een sportclub en het bijwonen van een jazz- of blues-

concert. Daarentegen komen we beduidend meer vrouwen tegen

bij het bibliotheekbezoek en het bijwonen van een ballet- of

dansvoorstelling.

Naast geslachtsverschillen stellen we ook enkele opvallende

verschillen vast in functie van andere achtergrondkenmerken

(cijfers niet opgenomen in tabelvorm). We bespreken een aantal

verschillen met betrekking tot de populairste vrijetijdsactiviteiten.

Bij de laagste opleidingscategorie kijkt 65 % meer dan 3 uur

televisie op een weekdag, bij de universitair geschoolden is dit

slechts 5 %. Ook voor het kijkgedrag in het weekend zijn er sterke

verschillen naar scholingsgraad. Mensen in de ‘drukke leeftijd’ (25-

tot en met 44-jarigen) kijken het minst televisie in de week, in het

weekend kijkt de jongste leeftijdscategorie het minst. Vanaf de

leeftijd van vijfenveertig jaar is er sprake van een sterk stijgend verloop,

zowel in de week als in het weekend. Bij de alleenstaanden en

samenwonenden met partner zonder kinderen kijkt ongeveer de

helft minstens 3 uur tijdens een weekdag. In het weekend kijkt de

groep van mensen die samenwoont met partner en kinderen

duidelijk het meest. Meer dan 60 % van deze groep kijkt dan

minstens 3 uur. De mensen met het meeste vrije tijd en de mensen

met de grootste tevredenheid rond het aspect tijdsdruk kijken

zowel in de week als in het weekend duidelijk het meest televisie.

Van de groep met heel veel vrije tijd kijkt 66 % meer dan 3 uur naar

televisie ongeacht het onderscheid week versus weekend. Wat het

lezen van een krant betreft, is het opvallend dat ouderen – met

uitzondering van de oudste leeftijdsgroep – regelmatigere

krantenlezers zijn dan jongeren. Het lezen van kranten stijgt ook

naarmate het opleidingsniveau toeneemt. Naar leefsituatie blijken

vooral alleenstaande ouders en alleenstaanden minder en minder

regelmatig de krant te lezen. Vooral de tussencategorieën (matig

tot veel vrije tijd) scoren goed voor het lezen van een krant. De

tevredenen en heel tevredenen met het aspect tijdsdruk lezen ook

vaker een krant dan de ontevredenen. Het is opvallend dat

mensen met een groot vrijetijdskapitaal zwakke sport- en cultuur-

participanten blijken te zijn en, met uitzondering van televisie-

ERFGOED & VRIJE TIJD

TABEL 6:

vrijetijdsactiviteit mannen vrouwen tot.

kijken naar tv gedurende het weekend 77,2 80,8 79,0

krant lezen 81,2 72,7 76,9

bezoek aan bos of natuurgebied 74,8 72,3 73,6

kijken naar tv gedurende de week 68,4 73,3 70,9

naar bioscoop gaan 60,8 57,5 59,2

bezoek aan bezienswaardig gebouw of monument 55,1 56,9 56,0

actief aan sport doen 61,3 50,3 55,7

actief lid van een vereniging 53,4 44,3 48,8

bezoek aan museum, tentoonstelling of galerij (België) 49,9 46,6 48,2

theater- of toneelvoorstelling bijwonen 44,1 50,8 47,5

sportmanifestatie bijwonen 55,0 35,8 45,4

recreatief pc-gebruik 50,3 36,0 43,1

recreatief internetgebruik 47,6 36,2 41,8

zelf creatief of kunstzinnig bezig zijn 39,2 43,9 41,5

bibliotheekbezoek 32,9 45,0 39,0

bezoek aan museum, tentoonstelling of galerij (buitenland) 33,8 35,4 34,6

rock- of popconcert bijwonen 32,7 29,1 30,9

klassiek concert bijwonen 27,7 33,0 30,3

folkloristisch festival bijwonen 20,7 19,7 20,2

ballet- of dansvoorstelling bijwonen 14,8 25,5 20,2

actief lid van een sportclub 21,1 14,8 17,9

regelmatig vrijwilligerswerk doen 17,1 15,2 16,1

jazz- of bluesconcert bijwonen 17,2 9,0 13,1

operavoorstelling bijwonen 6,7 9,0 7,9

actief lid van een vereniging voor kunstbeoefening 5,0 3,7 4,4

actief lid van een socio-culturele vereniging 3,8 3,2 3,5

Opmerking: bij recreatief pc-gebruik en recreatief internetgebruik gaat het
om mensen die minimaal meermaals per jaar met deze media in contact
komen; bij het kijken naar televisie gedurende de week of het weekend om
mensen die meer dan één uur per dag naar televisie kijken.

Tabel 6. Deelname aan een aantal vrijetijdsactiviteiten naar geslacht in
Vlaanderen anno 2003, in percentages.

TABEL 7:

mediagoederen bezit thuisa gebruik indien bezit thuisb

mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal

televisietoestel 98,3 99,0 98,7 99,7 99,4 99,6

vast telefoontoestel 82,5 86,0 84,3 97,8 99,8 98,8

gsm 83,6 81,1 82,4 94,0 87,8 90,9

videorecorder 84,3 80,1 82,2 87,7 85,0 86,4

pcc 65,6 60,7 63,1 85,1 73,9 79,6

(kabel)modem 51,6 45,2 48,3 87,4 68,2 78,4

internetd 49,1 45,8 47,5 88,3 73,3 81,0

cd-writer 42,3 35,8 39,1 83,1 56,1 70,7

computerscanner 32,4 30,5 31,4 81,8 58,4 70,4

dvd-speler in computer 31,4 23,1 27,2 77,2 52,1 66,6

spelconsole 25,8 20,4 23,1 57,9 34,0 47,3

dvd-speler tv 25,1 20,0 22,5 93,8 70,3 83,3

digitaal fototoestel 23,1 17,9 20,5 89,1 64,1 78,2

mp3-speler 14,4 7,2 10,8 70,3 56,0 65,6

digitale videocamera 10,7 8,7 9,7 86,8 62,5 75,7

handcomputere 11,0 7,6 9,3 80,0 42,6 64,9

a in functie van de totale populatie
b in functie van de populatie die het respectievelijke mediumgoed bezit
c, d bij gebruik van pc en internet gaat het om regelmatig gebruik, namelijk

minimaal één keer per maand
e handcomputer = palmtop, electronic personal organizer

Tabel 7. Bezit en gebruik van mediagoederen thuis met een (mogelijke)
vrijetijdsfunctie naar geslacht in Vlaanderen anno 2003, in percentages.
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kijken,ook zwak scoren voor mediagebruik. Mensen die ontevreden

zijn met het aspect tijdsdruk zijn daarentegen wel actief bij sport

en cultuur betrokken. Zij scoren ook goed voor recreatief pc- en

internetgebruik. Een andere opvallende vaststelling is dat een laag

opleidingsniveau nog steeds sterk de kansen op deelname aan

vooral activiteiten buitenshuis beperkt. Laagopgeleiden nemen

minder deel aan sport en cultuur. Ze gebruiken ook minder een pc

of het internet voor recreatieve doeleinden.

Goederen en producten kunnen een voorwaarde zijn om

bepaalde vormen van vrijetijdsgedrag te stellen. Het bezit van een

surfplank of een piano maakt het bijvoorbeeld mogelijk om in een

bepaalde vrijetijdsvorm te participeren. Dit is zeker het geval voor

mediaparticipatie. De APS-survey biedt de mogelijkheid om het

bezit en gebruik van mediagoederen met een mogelijke vrijetijds-

functie in kaart te brengen. Uit tabel 7 blijkt dat, vooral wat het

gebruik van mediagoederen betreft, mannen duidelijk hoger

scoren dan vrouwen. Het bezit van een televisietoestel is nage-

noeg volledig ingeburgerd. Hetzelfde geldt voor het bezit van een

telefoontoestel, behalve voor de jongere leeftijdscategorie,

waarschijnlijk omdat deze participanten steeds vaker over een

mobiel toestel beschikken (percentages niet in tabel opgenomen).

Voor al de andere mediagoederen is er in het bezit en gebruik

duidelijk sprake van een sociale gelaagdheid. Lageropgeleiden

beschikken over en gebruiken veel minder diverse mediagoederen

(percentages niet opgenomen). Ook ouderen scoren, deels gerela-

teerd aan opleiding, veel minder goed dan jongeren (percentages

niet opgenomen). Dit is een niet onbelangrijk gegeven in het licht

van de steeds groeiende digitalisering van vrije tijd – denken we

maar aan boekingen voor vakantie via het internet. Deze verschil-

lende toegang tot mediagoederen zou kunnen leiden tot een

verdere dualisering tussen lageropgeleiden en hogeropgeleiden

inzake vrijetijdsbesteding.

FORMELE SOCIALE PARTICIPATIE

In dit laatste luik van deze bijdrage willen we nog even dieper

ingaan op formele vormen van sociale participatie. Meer bepaald

gaat het dan om de deelname aan het verenigingsleven en het

verrichten van onbetaald vrijwilligerswerk. Hoewel heel wat van

deze participatievormen zich eerder in een grijze zone bevinden

tussen zuivere vrijetijdsactiviteiten en verplichte activiteiten, is de

link naar het vrijetijdsgegeven nooit veraf.

Een eerste vorm van formele sociale participatie waarover

informatie te vinden is in de APS-survey, is de actieve deelname

aan het verenigingsleven. Van belang hier is dat ook de

bestuursleden meegeteld worden als actieve leden, ook bij het

actieve lidmaatschap van sportverenigingen. Dit zijn immers vaak

zeer actieve leden en in deze context is de manier waarop men

actief is niet relevant. Het is voldoende dat men er een deel van

zijn vrije tijd mee doorbrengt. Een tweede vorm van formele

participatie die we in kaart kunnen brengen is het verrichten van

TABEL 8: actief lid van regelmatig onbetaald

een vereniging vrijwilligerswerk

TOTAAL 48,8 16,1

GESLACHT:

mannen 53,4 17,1

vrouwen 44,3 15,2

LEEFTIJD:

18-24 49,5 17,4

25-34 53,4 12,6

35-44 50,2 16,2

45-54 48,2 23,3

55-64 49,0 20,3

65-74 46,3 11,7

75-85 37,5 4,6

OPLEIDING:

(geen) LO 31,9 10,3

LSO 46,9 13,7

HSO 51,3 18,1

NUHO 68,7 23,5

UHO 70,5 18,8

LEVENSSITUATIE:

INW 49,0 17,7

ALL 46,0 10,2

P-K 47,3 14,4

P+K 52,7 19,0

K-P 38,6 27,5

VRIJETIJDSKAPITAAL:

weinig 47,6 22,2

matig 50,0 18,4

veel 49,7 15,4

heel veel 46,5 9,7

TIJDSDRUK:

(heel) ontevreden 56,6 NB

tevreden 47,3 NB

heel tevreden 45,1 NB

NB = gegeven niet beschikbaar

Vrijetijdskapitaal = aantal uren vrije tijd waarover men per week beschikt:

weinig = 15 uren of minder; matig = 15 à 25 uren; veel = 25 à 45 uren; heel

veel = meer dan 45 uren

Tabel 8. Deelname aan formele vormen van sociale participatie naar sociale

achtergrond in Vlaanderen anno 2002/2003, in percentages.19

Zowel vrijwilligers als professionals stellen zich voor op de Cultuurmarkt.
© Katrijn D’hamers (VCV).
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TABEL 9:

type vereniging mannen vrouwen totaal

sportvereniging of –club21 25,3 15,8 20,5

hobbyclub of -groep22 7,6 8,4 8,0

vakbond, middenstandsorganisatie, beroepsvereniging of organisatie van werkgevers of zelfstandigen 8,3 3,1 5,7

vereniging voor (amateur)kunstbeoefening23 6,3 3,8 5,1

vereniging voor gepensioneerden 3,3 6,1 4,7

vrouwenbeweging - 8,9 4,5

groepering verbonden aan plaatselijk café24 6,4 2,0 4,3

sociaal-culturele vereniging25 4,8 3,6 4,2

gemeentelijke adviesraad of schoolraad 3,9 4,0 4,0

vereniging die gehandicapten, bejaarden, kansarmen, … helpt 4,2 3,6 3,9

wijk- of buurtcomité26 4,2 2,8 3,4

jeugdbeweging, -vereniging of -club 3,1 2,2 2,7

religieuze of kerkelijke vereniging27 2,5 2,7 2,6

gezinsvereniging28 2,4 2,7 2,6

vrijwillige hulpdienst29 1,4 3,5 2,4

milieu- of natuurvereniging 2,4 1,0 1,7

politieke vereniging of partij 2,2 0,7 1,4

vereniging die ijvert voor internationale vrede of ontwikkeling van derde wereldlanden30 1,4 0,9 1,1

fanclub 0,8 0,1 0,5

zelfhulpgroep 0,5 0,4 0,4

Tabel 9. Lidmaatschap van een vereniging naar geslacht in Vlaanderen anno 2003, in percentages.20

Midwinterfeest in Brugge anno 2003. © Volkskunde West-Vlaanderen.
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onbetaald vrijwilligerswerk. Ongeveer de helft van de bevolking

zegt actief te zijn in één of andere vereniging (tabel 8). Bij mannen

ligt dit percentage hoger dan bij vrouwen. Dit verschil is volledig

te wijten aan het feit dat minder vrouwen dan mannen lid zijn van

een sportvereniging. Indien we het lidmaatschap van sportvereni-

gingen buiten beschouwing laten, stellen we vast dat het lidmaat-

schap voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk ligt. Naar leeftijd

blijkt er geen beduidend verschil te zijn voor het algemene lid-

maatschap. Voor de specifieke verenigingen zijn er wel verschillen,

maar die schakelen elkaar uit als we een globale deelnamegraad

opstellen. Naar opleidingsniveau is er een duidelijk verschil: lager

opgeleiden zijn veel minder actief lid dan hogeropgeleiden. Dit is

een gegeven dat internationaal wordt vastgesteld. Het verschil

naar opleiding komt ook tot uiting bij de individuele verenigingen,

doch veel scherper bij de sportverenigingen en de nieuwe sociale

verenigingen (milieu, vrede,…) dan bij de klassieke verenigingen

(Davidsfonds, KAV,…). Hierdoor dreigt een verdere dualisering van

het verenigingsleven.38 Daarnaast zien we ook dat de groep die

ontevreden is met het aspect tijdsdruk, het meest actief aan het

verenigingsleven deelneemt. Naar levenssituatie en vrijetijds-

kapitaal zijn er geen opvallende verschillen.

Iets meer dan 16 % zegt op regelmatige basis onbetaald

vrijwilligerswerk uit te voeren (tabel 8). Voor mensen tussen de 45

en 65 jaar ligt dit percentage boven de 20 %. Daarnaast vallen de

hoge scores op voor mensen met een diploma niet-universitair

hoger onderwijs (23 %), alleenstaande ouders (27 %) en mensen

met weinig vrije tijd (22 %). Bij deze laatste categorie is het

natuurlijk de vraag of zij deze vorm van sociale participatie als

vrijetijdsbesteding beschouwen.

Als we het type vereniging bekijken, zien we dat vooral sport-

verenigingen, die ongeveer een vijfde van de bevolking bereiken,

heel goed scoren (tabel 9). Het verschil tussen mannen en

vrouwen is hier wel opvallend. Verder zien we ook dat hobbyclubs,

vakbonden en verenigingen 6 à 7 % van de Vlamingen bereiken.

De rest van de verenigingen die zich op de hele bevolking richten,

bereiken minder dan 5 % van de populatie. Daarnaast zijn er

enkele verenigingen die redelijk goed scoren gezien het feit dat ze

slechts voor een deel van de bevolking openstaan zoals vrouwen-

verenigingen (8,9 %), verenigingen voor gepensioneerden (4,7 %)

en jeugdverenigingen (2,7 %).

Geen enkel terrein van onbetaald vrijwilligerswerk (tabel 10)

steekt er echt boven uit. Mannen zetten zich vooral in voor sport-

verenigingen, culturele verenigingen en voor hulpverlening bij

familie, buurt en kinderopvang. Dit laatste terrein scoort ook goed

bij vrouwen en naast hulp op school en bij verenigingen die zich

inzetten voor buren-, bejaarden- en gehandicaptenhulp.

Bijna de helft (45 %) van de vrijwilligers blijkt 1 tot 5 uur per week

aan zijn vrijwilligerswerk te besteden; ongeveer een vijfde

besteedt 5 tot 10 uur. Vijftien procent steekt er heel veel tijd in met

een intensiteit van meer dan 10 uur; een quasi even grote groep

(18 %) steekt met minder dan 1 uur relatief weinig tijd in, zijn

vrijwilligerswerk. Naar achtergrondvariabelen zijn er nauwelijks

opvallende verschillen. ■

Vrij maar geen tijd?

TABEL 10:

terrein mannen vrouwen totaal

hulpverlening bij familie, buurt, kinderopvang, … 4,4 5,7 5,1

sportvereniging 6,6 2,3 4,4

hulp op school 2,9 4,3 3,6

culturele vereniging31 4,4 2,4 3,4

vereniging die zich inzet voor buren-, bejaarden-, gehandicaptenhulp 2,5 4,3 3,4

godsdienstige organisatie of levensbeschouwing 2,8 3,1 2,9

jeugdbeweging 3,0 2,1 2,6

hobbyvereniging 2,4 1,5 1,9

oudercommissie, schoolbestuur 1,5 2,0 1,8

vrouwenvereniging of vrouwencafé 0,1 2,7 1,4

beroeps- of vakorganisatie 1,7 0,9 1,3

hulpdiensten32 1,5 0,9 1,2

overige terreinen van inzet33 1,1 0,7 0,9

politieke organisatie 0,8 0,5 0,7

overige hulpverlening34 0,3 0,3 0,3

Tabel 10. Terreinen waarop men regelmatig onbetaald vrijwilligerswerk verricht naar geslacht in Vlaanderen anno 2002, in percentages.

Een vrijwilliger van Heemkundige Kring De Drie Rozen uit 's-Gravenwezel maakt
tijd vrij om met een klas uit de buurt in interactie te treden. © Villa Futura 2005.
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Vlaamse Gemeenschap. Daar is hij verantwoordelijk voor de opvolging
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3 H.J.A. HOFLAND, Geen tijd. Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het

moderne tijdperk. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1955.

4 Zie bijvoorbeeld: D. GELDOF, Onthaasting. Op zoek naar tijd in een risico-

maatschappij. Antwerpen, Houtekiet, 2001; J. GLEICK, Steeds sneller. De

permanente jacht naar tijdwinst en de roep om onthaasting. Amsterdam,

Anthos, 2000; C. HOGENHUIS, Een nieuwe economie, een bevrijde tijd? De rol

van ICT in versnelling en onthaasting. Kampen, Kok, 2001.

BESLUIT

In deze bijdrage hebben we gepoogd een aantal bevindingen en

interpretaties weer te geven uit een recent vrijetijdsonderzoek in

Vlaanderen. In eerste instantie hebben we het beschikbare

vrijetijdskapitaal bestudeerd. Ook de tevredenheid met dit

vrijetijdskapitaal werd onderzocht en als meer inhoudelijke

component werd ook de tevredenheid met de manier van

vrijetijdsbesteding bekeken. Vervolgens werd de deelname aan

diverse vrijetijdsactiviteiten onder de loep genomen, inclusief

het bezit en gebruik van enkele mediagoederen met (mogelijke)

vrijetijdsfunctie. Ten slotte zijn we dieper ingegaan op een

tweetal vormen van formele sociale participatie, met name de

deelname aan het verenigingsleven enerzijds en het regelmatig

verrichten van onbetaald vrijwilligerswerk anderzijds.

Als voornaamste conclusies kunnen we stellen dat het beschik-

bare vrijetijdskapitaal sterk kan fluctueren voor diverse

bevolkingsgroepen. Zo blijken mannen meer vrije tijd te hebben

dan vrouwen en dit zowel in de week als in het weekend. Naar

leeftijd hebben we vastgesteld dat het effect non-lineair

verloopt. Mensen die zich in de drukke leeftijd (25 tot en met 44

jaar) bevinden, hebben het minste aantal uren vrije tijd. In functie

van het opleidingsniveau stelden we vast dat de lageropgeleiden

een hoger volume vrije tijd hebben dan hogeropgeleiden.

Daarnaast mocht blijken dat alleenstaanden en mensen met een

grote tevredenheid met het aspect tijdsdruk het meeste vrije tijd

hebben. Mensen met kinderen en mensen die ontevreden zijn

met het aspect tijdsdruk hebben daarentegen het minste vrije

tijd. Algemeen valt ook op dat de verschillen meer uitgesproken

zijn op een week- of werkdag dan tijdens het weekend.

Naast het aantal uren vrije tijd bekeken we de tevredenheid met

dit volume en vervolgens de tevredenheid met de inhoud van de

vrijetijdsbesteding. Zoals te verwachten was, hangt deze

tevredenheid sterk samen met het effectieve aantal uren vrije tijd

waarover men beschikt. Op een enkele uitzondering na zijn

mensen met het hoogste aantal uren vrije tijd ook het meest

tevreden. Hoewel het voor de hand liggend is, toont deze

bevinding toch aan dat tevredenheid niet louter een subjectief

gegeven is, maar met de objectieve realiteit samenhangt. Voor

de manier van vrijetijdsbesteding zijn er hier en daar wel wat

verschillen, maar de conclusie is vooral dat er globaal een grote

tevredenheid is met de inhoud van de vrijetijdsbesteding.

Wat de specifieke invulling van de vrije tijd betreft, vallen een

aantal grote lijnen op. Een interessante vaststelling was dat

mensen met een groot vrijetijdskapitaal zwakke sport- en

cultuurparticipanten blijken te zijn en, met uitzondering voor

televisiekijken, ook zwak scoren voor mediagebruik. Deze groep

is eveneens weinig betrokken bij het verenigingsleven en het

onbetaald vrijwilligerswerk. Mensen die ontevreden zijn met het

aspect tijdsdruk zijn daarentegen wel actief bij sport, cultuur en

het verenigingsleven betrokken. Zij kijken veel minder televisie,

maar scoren wel goed voor recreatief pc- en internetgebruik. Een

andere opvallende vaststelling is dat een laag opleidingsniveau

nog steeds sterk de kansen op deelname aan vooral activiteiten

buitenshuis beperkt. Laagopgeleiden nemen minder deel aan

sport, cultuur en het verenigingsleven. Ze gebruiken ook minder

een pc of het internet voor recreatieve doeleinden. Daarentegen

kijken deze respondenten het meest intensief naar televisie.

Algemeen beschouwd zijn mensen die druk bezig zijn met hun

job, ook actief in hun vrije tijd. Ze kunnen meerdere zaken

blijkbaar goed combineren en hebben vermoedelijk ook meer

behoefte aan één of meerdere activiteiten waar ze zelf voor

kiezen. Zij die, gewild of niet, meer vrije tijd hebben, kiezen veelal

voor een rustiger leven.Televisiekijken doen ze het meest. Hierbij

moeten we ook opmerken dat voor een aantal activiteiten, zoals

het werken in de tuin, geen informatie beschikbaar is en dat

informele vormen van sociale participatie, waaronder contacten

met buren of vrienden, in deze bijdrage niet besproken werden.

Bepaalde groepen zullen echter uit hun isolement gehaald

moeten worden met vrijetijdsactiviteiten die hen aanspreken en

via verenigingen en clubs die hen activeren om ook iets anders te

doen dan televisiekijken. De Vlamingen zijn tevreden over de

wijze waarop ze hun vrije tijd invullen. Dit betekent niet dat zij

niet uitgenodigd mogen worden om (ook) andere vormen van

vrijetijdsbesteding te leren kennen en op deze manier meer en

vooral andere competenties te verwerven. ■
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20 Het betreft hier zowel actieve als bestuursleden.

21 Ook wandelen, schaken, enzovoort.

22 Koken, naaien, postzegels verzamelen, wijn proeven, enzovoort.

23 Koor, toneelkring, literatuur, dans, enzovoort.

24 Sjoelbak, vogelpik, spaarkas, cafévoetbalploeg, duiven, groepslotto, voet-

balpronostiek, enzovoort.

25 KWB, Davidsfonds, enzovoort.

26 Inclusief carnavalvereniging, feestvereniging of de redactie van een

lokaal tijdschrift.

27 Parochiaal werk, enzovoort.

28 BGJG, enzovoort.

29 Rode Kruis, Vlaams Kruis, vrijwillige brandweer, algemene hulpdiensten,

enzovoort.

30 Amnesty International, Wereldwinkel, enzovoort.

31 Zang, muziek, toneel, dans, enzovoort.

32 Rode Kruis, Vlaams Kruis, vrijwillige brandweer, algemene hulpdiensten,

enzovoort.

Vrij maar geen tijd?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


