Renkum, 4 mei 2017

Aan de gemeenteraad van Renkum
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek

Geachte raadsleden,

Afgelopen 26 april hebben wij als de vier muziekverenigingen van de gemeente Renkum een gesprek
gehad met wethouder Heinrich. Wij zijn dit gesprek aangegaan om aandacht te vragen voor de
financiële situatie van deze vier muziekverenigingen.
In dit gesprek hebben we het uitgebreid gehad over het uitvoeringsplan cultuurvisie 2017-2020 en
onze functie als muziekverenigingen hierin. Wethouder Heinrich gaf aan dat dit een goed punt van
aandacht is en heeft ons geadviseerd om een brief te schrijven aan de gemeenteraad waarin we
uiteenzetten wat onze functie is en waar de gemeente in kan bijdragen zodat we deze functie ook
daadwerkelijk goed kunnen uitvoeren.
Voor ons zijn er 3 belangrijke punten waar wij uw aandacht voor vragen;
-

De bijdrage van de verenigingen aan publieke aangelegenheden als Koningsdag, 4 mei, Airborne
herdenkingen en Sinterklaas en overigens ook aan het culturele klimaat en de sociaalmaatschappelijke cohesie in de verschillende dorpen. Bij al deze genoemde publieke
aangelegenheden zijn de verenigingen aanwezig. Dit hoort zeker bij de functie van een
vereniging in een dorp en op deze manier laten wij ons gezicht zien, maar de kosten die dit met
zich brengt worden op geen enkele wijze niet (bv kosten dirigent). Een bijdrage van uw kant
hierin zou een goede zaak zijn. Dit is bij veel gemeentes elders wel het geval.

-

Onze jeugdopleidingen. Zonder uitzondering leveren onze verenigingen een forse bijdrage aan de
muziekeducatie van de jeugd, een aspect waarvan het belang de laatste jaren weer meer en
meer wordt onderkend. Hierbij werken we nauw samen met de private lokale muziekscholen
zoals Ritmiek muziek en T2 en leveren hierin een bijdrage met als concreet voorbeeld op dit
moment 20! instrumenten in bruikleen bij de Albert Schweizerschool voor het starten van een
blazersklas en AMV. Dit geheel zonder enige financiële vergoeding. Er is voor het opstarten van
een blazerklas op dit moment alleen gemeentelijk geld beschikbaar voor geschoolde docenten.
Het eventuele vervolg onderwijs voor deze leerlingen en de kosten hiervan liggen daarna bij de
verschillende muziekverenigingen waarbij u moet denken aan docenten- en dirigentensalarissen,
kosten van lesruimten en instrument-kosten (aanschaf en onderhoud). Hiervoor wordt natuurlijk
van de ouders een marktconforme bijdrage gevraagd in de vorm van contributie en lesgeld maar
dit dekt de kosten voor een gedegen opleiding zeker niet.

-

Instrumentarium: ons kapitaal en essentieel voor een muziekvereniging. Hierdoor kunnen
muzikanten een instrument bespelen wat prive voor velen niet te financieren is. Hierbij zijn
behalve de aanschafkosten ook de afschrijvingskosten en de kosten van onderhoud van belang.

Op dit moment hebben de vier muziekverenigingen op hun begroting geen enkele ruimte meer
om hiervoor te reserveren.

Een eerste voorzet die wij als vier Renkumse muziekverenigingen u zouden willen meegeven in welke
vorm er een gemeentelijke bijdrage/subsidie gegeven zou kunnen worden:
1.

bijdrage in de kosten voor publieke optredens van 500 euro / vereniging, waarbij er minimaal
3 publieke optredens per jaar worden verzorgd.

2

bijdrage in de netto opleidingskosten; procentuele bijdrage in de opleidingskosten, na aftrek
van eigen bijdragen van leerlingen van 50%

3.

bedrag per bespeeld instrument ter dekking van afschrijvingskosten van € 90 per jaar

Wij willen graag dat deze brief besproken wordt in de komende vergadering van de raadscommissie
Cultuur op 15 mei aanstaande; daarnaast maken we graag gebruik van de gelegenheid om
voorafgaand aan deze vergadering op deze brief in te spreken met een korte toelichting door
mevrouw Ester Dekkers.

Met vriendelijke groet, namens de vier muziekverenigingen van de gemeente Renkum
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