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Inleiding 

Aanleiding 

In 2012 is in de Gemeente Brummen een discussie op gang gebracht om een nieuwe toekomstvisie 

op te stellen met als eindpunt 2030. Dit heeft geresulteerd in een “Toekomstvisie 2030”. Deze 

toekomstvisie is aangenomen en omarmt door de gemeenteraad op donderdag 19 september 2013 

en dient als basis voor gemeentelijk beleid. In deze toekomstvisie wordt gesproken over 

verschillende waarden en innovaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de Gemeente 

Brummen. Eén van de waarden waarover gesproken wordt, betreft (kunst en) cultuur, onder de 

noemer “Cultuur kleurt het leven”. 

Tegelijkertijd wordt de gemeente geconfronteerd met de financiële consequenties van de 

economische crisis. De bezuinigingen die opgelegd worden door de landelijke overheid, maken dat 

de gemeente als geheel minder te besteden heeft en sterk moet bezuinigen op uitgaven. De 

gemeente heeft daarbij ook de cultuursector in het vizier, hoewel in de gemeenteraad vastgesteld is 

dat “de rek er uit is” en het college is opgeroepen om de bezuinigingsmaatregelen opnieuw te 

beoordelen en met een andere aanpak te komen. 

Tijdens een overleg van de wethouder van kunst en cultuur met vertegenwoordigers uit de 

cultuursector is vastgesteld dat bij de muziekverenigingen geen draagvlak bestaat voor bezuinigingen 

en dat er onbegrip heerst ten aanzien van dit voornemen. Er is juist behoefte aan meer investeringen 

in kunst en cultuur, gebaseerd op een duidelijke toekomstvisie waaruit de meerwaarde blijkt van een 

bloeiende culturele sector. 

Doel 

Deze notitie betreft een inventarisatie van mogelijkheden om de ontwikkeling van kunst en cultuur in 

de Gemeente Brummen te stimuleren, met als resultaat een leefbare samenleving op langere 

termijn. De notitie dient als handvat bij het bespreken van de cultuurvisie met betrokken partijen in 

de politiek en uit het veld. 

Afbakening 

In het kader van deze notitie wordt onder cultuur de verzameling van culturele uitingsvormen 

verstaan, zoals beeldende kunst, muziek, dans, zang, etc., ook wel ‘kunst en cultuur’ genoemd. Met 

name gaat deze notitie niet over landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Gezien de 

achtergrond van de partijen (vier muziekverenigingen) zal vooral gesproken worden over muziek als 

cultuuruiting. 
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Opzet 

In achtereenvolgende hoofdstukken wordt de toekomstvisie m.b.t. cultuur beschreven vanuit de 

volgende invalshoeken: 

- het effect van cultuur op mens en samenleving; 

- de bijdrage die culturele verenigingen daaraan leveren; 

- de financiële structuur van een muziekvereniging; 

- noodzakelijke voorwaarden voor de verenigingen om de beoogde rol te vervullen dan wel de 

benodigde investeringen om de cultuur in de gemeente te versterken. 

Bij het schrijven van deze notitie is gebruik gemaakt van verschillende publicaties op het gebied van 

de amateurkunst en de bijdrage van kunst en cultuur aan de samenleving. Omwille van de 

leesbaarheid van de notitie wordt volstaan met het weergeven van een lijst met gehanteerde 

bronnen. 

Een groot deel van de algemene/maatschappelijke aspecten wordt onderbouwd/onderschreven 

door de Gids cultuureducatie en amateurkunst, een publicatie van Cultuurnetwerk Nederland, 

Kunstconnectie, Kunstfactor en VNG.  

Totstandkoming 

Aanleiding voor deze notitie was een overleg tussen wethouder Bruning en de muziekverenigingen 

uit de Gemeente Brummen. De vier muziekverenigingen hebben gezamenlijk deze notitie opgesteld. 

Op 15 juli 2013 werd de notitie integraal met alle betrokkenen besproken, waarna het in 

samenspraak met de wethouder is aangepast/aangevuld met als doel het voor te leggen aan het 

college van burgemeester en wethouders en tenslotte de gemeenteraad. 
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Meerwaarde van kunst en cultuur voor de Gemeente Brummen 

Aansluiting op de Concept Toekomstvisie van de Gemeente Brummen 

Zonder de toekomstvisie te willen herschrijven of te kopiëren, volgt hieronder een aantal uitspraken 

uit de toekomstvisie die betrekking hebben op kunst en cultuur: 

- “Wat goed is voor de mens is goed voor onze samenleving. Leefbaarheid en gezondheid 

staan voorop in een hechte, maar open gemeenschap waar we voor onszelf en voor  elkaar 

zorgen.” 

- “Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor jong en oud, bestaande en nieuwe 

inwoners. Een gemeente waar het goed wonen en werken is. Met een kleinschalig 

dorpsleven waar rust en vriendelijkheid heerst en een sterke sociale samenhang. Onze 

identiteit, die we koesteren, willen we behouden en versterken.” 

- “Wij kiezen ervoor te investeren in talent, talenten te verbinden, faciliteiten te creëren voor 

nieuwe werkvormen en de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en culturele 

instellingen te stimuleren en te faciliteren.” 

Intrinsieke waarde van cultuur 

Er zijn wetenschappelijke studies die het belang aantonen van het feit dat kinderen in aanraking 

komen met kunst en cultuur. In een schrijven van de gemeente (2012) lezen we het volgende: 

“… Onderwijs heeft als functie om het hele kind te vormen, namelijk: hoofd, hart en handen. 

Wetenschappelijke studies tonen aan dat muziekonderwijs een positieve uitwerking heeft op de 

emotionele ontwikkeling van een kind en de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Tevens heeft 

het gunstige invloed op de psychosociale ontwikkeling van het kind.  Eigenlijk is dit iets wat iedereen 

wel aanvoelt (muziekles is goed voor de ontwikkeling) maar niet actief weet. Kortweg kunnen we dus 

zeggen dat muziek en kunst een kind sociaal, emotioneel en expressief extra tools geven, om zich te 

kunnen ontwikkelen tot een volwaardig lid van onze maatschappij. … “ 

Muziek stimuleert zowel het IQ als sociale gedrag van kinderen (Bastian, H.G., 2003). Een voorbeeld 

uit de dagelijkse praktijk: drie jaar geleden heeft er een meisje meegedaan aan de theatergroep van 

de Werkgroep Jeugd & Cultuur.  Zij was te verlegen om ook maar één zin te spreken. Naar drie jaar te 

hebben meegedaan aan de lessen is ze zo gegroeid dat ze bij de laatste voorstelling één van de 

hoofdrollen heeft gespeeld.  Een bijkomend effect is dat ook haar schoolprestaties zijn verbeterd. 

Een ander voorbeeld zijn de diverse kinderen van bijvoorbeeld allochtone afkomst die in Eerbeek via 

de stichting Kinderen In Eerbeek Maken Muziek (KIEMM) niet alleen in aanraking zijn gekomen met 

blaasinstrumenten (en dus een voor hen niet voor de hand liggende muziekcultuur) maar tevens 

kennis hebben gemaakt met kinderen van andere scholen in Eerbeek. Vriendschappen zijn op deze 

manier ontstaan. Wederzijds begrip en respect voor elkaars opvattingen groeiden zienderogen.  Zo 

zijn er vele voorbeelden van de bijdrage van cultuuronderwijs aan de verdere ontwikkeling van 

kinderen. 
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Over de relatie tussen cultuur en gezondheid is veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Zowel 

actieve deelname aan culturele activiteiten, als het luisteren naar muziek en het bezoek aan 

uitvoeringen in de podiumkunsten wordt in verband gebracht met een betere gezondheid. Mensen 

die zelf muziek maken, dansen of een concert of theater bezoeken blijken gemiddeld genomen 

bijvoorbeeld minder vaak naar de huisarts te gaan (Cuypers et al., 2010). 

Positieve effecten voor de samenleving 

Dat een betere sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen ook een positieve 

uitwerking heeft op de samenleving, is evident. Dit laat zich zelfs vertalen naar directe economische 

effecten maar helaas zijn hierover geen harde cijfers bekend. Te denken valt aan: 

- gemakkelijkere toegang tot opleidingen en een gemiddeld hoger eindniveau; 

- minder vroegtijdige uitval (schoolverlaters); 

- betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt en een gemiddeld hoger salaris vergroten de 

zelfredzaamheid en verminderen het beroep op de overheid; 

- minder uitgaven aan uitkeringen en gezondheidszorg; 

- meer stabiliteit in de samenleving leidt tot een geringere kans op verstoringen van de 

openbare orde (en de daarmee gepaard gaande kosten). 

Samenvattend kan gesteld worden dat een en ander een versterkend effect heeft op de samenleving 

als geheel. 

De sociaal-culturele waarde van cultuur 

Cultuur werkt als bindmiddel in de samenleving, door middel van actieve en passieve participatie van 

burgers.  

Burgerparticipatie 

Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan burgerparticipatie omdat actief bezig zijn met cultuur 

vrijwel altijd leidt tot activiteiten in groepsverband. Hierdoor wordt automatisch de betrokkenheid 

bij de maatschappij vergroot, wat weer leidt tot meer burgerinitiatief en een grotere mobilisatie en 

participatie. 

Een belangrijke voorwaarde voor burgers om zich actief in te zetten voor een leefbare samenleving, 

is het gevoel dat inzet gewaardeerd wordt. Dat kan worden bereikt door projecten en voorzieningen 

waarvoor men zich inzet, van een gezonde financiële basis te voorzien. De gemeente kan op deze 

wijze aantonen dat deze vrijwillige inzet wordt gewaardeerd. 

Sociale Cohesie 

Sociale cohesie is een breed begrip dat gaat over samenhang tussen mensen. Kort gezegd verwijst 

sociale cohesie naar de mate van verbondenheid en solidariteit binnen groepen en 

gemeenschappen. Al in de negentiende eeuw werd een relatie gevonden tussen sociale cohesie en 

gezondheid. In samenlevingen waarin de inwoners goed ingebed waren, pleegden minder mensen 

zelfmoord dan in samenlevingen die weinig sociaal geïntegreerd waren (Ferlander, 2007). Sindsdien 

is er veel onderzoek gedaan naar sociale cohesie en gezondheid. Het blijkt dat de bewoners van 
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wijken met de minste sociale cohesie hun gezondheid als slechter ervaren dan de bewoners van 

wijken met de meeste sociale cohesie (De Hollander et al., 2006). 

Cultuur is een belangrijke factor in de bevordering van sociale cohesie. Niet zozeer het beluisteren, 

maar het spelen van muziek lijkt een middel te zijn om tot sociale cohesie te komen. Want samen 

spelen is niet mogelijk zonder empathie, zonder zelfdiscipline, zonder sociale vaardigheden, zonder 

zelfrespect aldus de directeur van het Concertgebouworkest (Raes, 2009). Kunst en cultuur dragen 

bovendien bij aan een samenleving die gebaseerd is op onderling vertrouwen. Kunst reflecteert op 

die samenleving, en leidt tot meer kritische en zelfbewuste burgers, wat een positief effect heeft op 

de economie. In een internationale meta-analyse is een relatie aangetoond tussen cultureel erfgoed 

en economische groei (Faria & Leon-Ledesma, 2004). 

Toegang tot cultuur 

Voordat alle positieve effecten van cultuur daadwerkelijk genoten kunnen worden, geldt als 

voorwaarde dat actief deelnemen aan cultuur laagdrempelig moet zijn. In het eerder genoemde 

schrijven van de gemeente (2012) lezen we daarover het volgende: 

“…Culturele opvoeding, dan wel muziekonderwijs zal steeds meer de verantwoordelijkheid worden  

van ouders, voor zover men het kan betalen. Als we niet oppassen wordt muziekles of muziek maken 

(weer) iets elitairs.  

Om ouders en scholen te ondersteunen in de culturele opvoeding zetten de vier muziekverenigingen 

in de Gemeente Brummen zich samen in voor muziekeducatie. We willen hiermee bereiken dat 

muziekonderwijs voor alle bewoners van de gemeente toegankelijk blijft. Dit, omdat we dat 

belangrijk vinden voor de gemeenschap, ongeacht de sociale klasse van de bewoners. Tevens 

proberen de muziekverenigingen hiermee te voorkomen dat er verdere versobering en afbreuk van 

jarenlang muzikaal erfgoed in de Gemeente Brummen plaatsvindt. “ 

Laagdrempelige toegang tot cultuur, kent verschillende aspecten: 

- vergroten van de kans om met cultuur in aanraking te komen en te worden verleid tot 

actieve deelname; de laatste jaren wordt hieraan binnen de gemeente de nodige aandacht 

gegeven gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. 

- verlagen van de financiële drempel; bij alle aandacht voor het eerste aspect, wordt deze nog 

wel eens vergeten. Muziekonderwijs is (te) duur. 

Cultuur  voor de uitstraling van de gemeente 

Een actieve cultuursector zorgt voor een positieve zichtbaarheid van de gemeente in de regio en 

daarbuiten. Mensen die actief  in cultuur willen participeren zorgen dat ze op een plek wonen waar 

dat kan. Onder andere om die reden willen mensen graag ergens wonen waar veel cultureel aanbod 

is. Dat is voor verschillende culturele sectoren reeds aangetoond en in euro’s gewaardeerd (Marlet, 

2011). Leefbaarheid is een belangrijk aandachtspunt in het lange termijn beleid van gemeente. Het 

wordt vaak genoemd in het kader van de gevolgen van vergrijzing of leegloop van het platteland. 
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Daarbij wordt ook steeds gehamerd op het bestaan van voorzieningen (in brede zin) als randvoor-

waarde voor een leefbare samenleving.  

Een leefbare samenleving maakt dat: 

- mensen er met plezier wonen; 

- wat een positieve uitstraling heeft naar de regio (zichtbaarheid) waardoor de 

aantrekkelijkheid als woonplaats vergroot wordt; 

- waardoor mensen (jong of oud) minder snel wegtrekken; 

- of vaker weer terugkomen na noodzakelijke afwezigheid voor werk of studie. 

Kunst en cultuur zorgen voor meer vaardigheden en zelfbewustzijn bij jongeren, die ook nog eens 

minder vaak crimineel gedrag vertonen. Dat leidt niet alleen tot minder overlast en onveiligheid en 

minder kosten voor politie en justitie, maar zorgt uiteindelijk ook voor een beter opgeleide bevolking 

en daardoor een hogere productiviteit. Dat is een welvaartswinst die zou wegvallen als er geen 

cultuur(educatie) meer zou zijn (Fiske, 1999). Op die manier kan cultuurparticipatie goed zijn voor de 

leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijk. Dit heeft als gevolg dat leegloop tegengegaan 

wordt, waardoor het voor de gemeente als geheel gemakkelijker wordt om voorzieningen op peil te 

houden, wat weer een positief effect heeft op tal van andere zaken.  
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Bijdrage van culturele verenigingen aan de leefbaarheid 

In dit hoofdstuk wordt met name ingegaan op de betekenis en mogelijkheden van culturele 

verenigingen, zoals de muziekverenigingen. Dat wil niet zeggen dat andere aspecten van kunst en 

cultuur niet belangrijk zijn, alleen dat de schrijvers van deze notitie daar zich hier niet op richten.  

Bijdragen op het gebied van muziekeducatie 

Muziekverenigingen nemen steeds meer de rol van de overheid over op het gebied van muziek-

onderwijs. Door stelselmatige bezuinigingen is het traditionele muziekonderwijs op basisscholen 

vrijwel verdwenen en is er voor inwoners van de gemeente geen muziekschool meer. Muziekvereni-

gingen in de Gemeente Brummen proberen dit op te vangen door uitvoering van o.a. de 

onderstaande projecten: 

- Kinderen in Eerbeek Maken Muziek (KIEMM); 

- Met de muziek mee; 

- Music4Kids; 

- Muziek in de klas; 

- Muziek Maak Je Samen; 

- DES in de les; 

- ‘Reguliere’ muzieklessen 

- Cultuurwerkplaats – samen met combinatiefunctionarissen (die betaald zijn uit de korting op 

culturele subsidies). 

Ondanks eerdere bezuinigingen op de muziekverenigingen hebben zij de afgelopen jaren diverse 

nieuwe projecten opgezet om kinderen in aanraking te laten komen met muziek. Vanzelfsprekend 

worden deze projecten ook uitgevoerd om een grotere toestroom van nieuwe leerlingen naar de 

verenigingen te bewerkstelligen. Maar de muziekverenigingen hebben dit ook opgezet omdat zij zich 

bewust zijn van de sociaal-maatschappelijke verplichtingen.  

Organisatie van concerten 

Projecten zoals hiervoor beschreven, richten zich vooral op de muzikale ontwikkeling van kinderen. 

Hoewel heel belangrijk, is dat niet het enige dat telt. Ook het geven van concerten, workshops en 

muziekconcoursen in allerlei vormen, draagt bij aan de leefbaarheid binnen onze gemeente. 

De verenigingen bieden een platform waarop allerlei (culturele) initiatieven, activiteiten en projecten 

hun basis hebben. Dat platform wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers. Desondanks worden 

veel kosten gemaakt om het platform in stand te houden, in termen van materiaal (muziekinstru-

menten), professionele leiding en organisatie (zie het volgende hoofdstuk).  Dit platform wordt des 

te belangrijker omdat vanuit de overheid hier niets meer voor aangeboden wordt (muziekonderwijs 

op scholen, muziekschool). Door alle activiteiten dragen de verenigingen bij aan het verbinden van 

groepen in de samenleving, ongeacht sociale klasse. 
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Een belangrijk deel van de inspanningen van een muziekvereniging – en iedere andere culturele 

vereniging – is gericht op de opleiding van muzikanten die daardoor kwalitatief hoogwaardige 

concerten kunnen geven voor de bevolking van de Gemeente Brummen. 

Andere bijdragen 

Van muziekverenigingen wordt een bepaald soort maatschappelijke betrokkenheid verwacht. Zowel 

in het culturele- als kerkelijke leven. De muziekverenigingen verlenen hun medewerking aan o.a. de 

volgende openbare evenementen:  

• carnavalsoptocht; 

• koningsdag; 

• hemelvaartsdag; 

• bloemenmarkt 

• kerkelijke muziek tijdens pasen 

• oranje festiviteiten; 

• dodenherdenking; 

• bevrijdingsdag; 

• wandelvierdaagsen; 

• kermissen; 

• floralia; 

• bijenmarkt 

• intocht Sinterklaas. 

• kerstmarkten 

• kerkelijke muziek tijdens kerst 

Daarnaast zijn muziekverenigingen actief tijdens openingen van bedrijven/winkels, serenades, 

optredens in zorgcentra, begeleiding musicals/opera’s en bij muzikale omlijstingen van rouw- en 

trouw- en kerkdiensten. 

Uit deze evenementen blijkt dat er door muziekverenigingen veel in sociaal-maatschappelijke 

activiteiten geïnvesteerd wordt. Door dit alles functioneren muziekverenigingen als ‘smeerolie’ van 

de maatschappij. 

Uiteraard hechten de muziekverenigingen belang aan de zichtbaarheid voor de gemeenschap tijdens 

dergelijke activiteiten. Maar zij zien de medewerking ook als een plicht ten opzichte van de 

Gemeente Brummen in ruil voor de subsidie die zij krijgen. Bezuinigingen op de muziekverenigingen 

zal daarom grote consequenties hebben voor de medewerking aan deze evenementen. De uren die 

momenteel in ruil voor de subsidie vrijwillig worden ingezet zullen dan in rekening moeten worden 

gebracht of de medewerking aan de activiteiten zal helaas niet langer realiseerbaar blijken. 
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Financiële structuur van een muziekvereniging 

Aangezien een voorgenomen bezuinigingsmaatregel een van de aanleidingen is voor dit visie 

document, is het noodzakelijk om ook inzicht te geven in de financiële aspecten van het functioneren 

van een muziekvereniging in de lokale samenleving. 

In de volgende paragrafen worden de volgende financiële aspecten belicht (vier muziekverenigingen, 

cumulatief): 

- de opbouw van de totale verenigingskosten waarbij – op verzoek van de gemeente – ook de 

inzet van vrijwilligers in waarde uitgedrukt is; 

- een berekening van de werkelijke (integrale) kosten van optredens; 

- een rubricering van inkomsten; 

- een analyse van de te verwachten gevolgen van bezuiniging op de gemeentelijke subsidie. 

Verenigingskosten 

Hieronder worden alle kosten verstaan die gemaakt worden om de vereniging draaiende te houden 

en alle openbare optredens mogelijk te maken, inclusief de inzet van vrijwilligers. Ten aanzien van de 

vrijwilligers is onderscheid gemaakt in twee groepen: 

- ‘vrijwilligers muziek’ houden zich bezig met muzikaal-inhoudelijke werkzaamheden zoals 

coördinatie opleidingen, repetities en repetitie-assistentie, werkzaamheden die niet door 

een willekeurige vrijwilliger uitgevoerd kunnen worden omdat (semi-) professionele kennis 

nodig is. Deze werkzaamheden zijn gewaardeerd tegen een laag-gemiddeld docententarief; 

- algemene vrijwilligers (bestuur, commissies en allerlei organisatorisch getinte werkzaam-

heden) zijn gewaardeerd tegen minimum loon (in feite niet terecht gezien het veel hogere 

professionele niveau van de meeste vrijwilligers). 

Voor opleidingskosten worden alleen die kosten berekend die niet aan de leerlingen in rekening 

gebracht worden. De kosten worden gebaseerd op een gemiddeld verenigingsjaar (2012) zonder 

grote evenementen of concoursbezoek. 

Organisatie  €   12.700  

Verenigingsgebouw / huur repetitieruimte  €   13.600  

Muziekinstrumenten  €   25.200  

Uniformen  €     4.300  

Muziek / partituren  €     4.400  

Concertkosten (netto)  €     6.000  

Professionele leiding  €   39.700  

Muzieklessen (netto)  €   37.200  

Vrijwilligers muziek (420 uur)  €   33.800  

Vrijwilligers vereniging algemeen (1400 uur)  €   49.000  

Totaal:  € 225.900 

Opmerking hierbij is dat het niet gaat om de exacte bedragen maar om verhoudingen. 
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Openbare optredens 

De inzet in de vorm van openbare optredens wordt berekend in de vorm van muzikant-uren per jaar. 

Deze inzet bestaat uit concerten, buitenoptredens en andere optredens. De totale inzet is geschat op 

2730 muzikant-uren per jaar. Dat geeft een integrale kostprijs van € 83,= per muzikant-uur en een 

kostprijs per afzonderlijk optreden. Zie onderstaande tabel voor een verdeling over optredens: 

Muzikant-uren Totaal uren Kostprijs 

Concerten  1140  €   4.869  

Buitenoptredens  450  €   2.261  

Concerten opleidingsorkesten 240  €   1.708  

Overige optredens 900  €   2.563  

Totaal: 2730  

Kosten per muzikant-uur:  €   83,=   

 

Verenigingsinkomsten 

Ook de inkomsten zijn gebaseerd op een gemiddeld verenigingsjaar (2012). De inzet van vrijwilligers 

is hier ook als opbrengst weergegeven. 

Subsidie  €   15.900  7% 

Contributies  €   41.900  18% 

Donaties, giften, sponsoring  €   29.100  13% 

Optredens  €     3.700  2% 

Acties  €   51.300  22% 

Diversen  €     1.200  1% 

Vrijwilligers muziek  €   33.800  15% 

Vrijwilligers vereniging algemeen  €   49.000 22% 

Totaal:  € 225.900   

 

Belangrijkste conclusies die hieruit getrokken kunnen worden, zijn: 

- De opbrengst van optredens staat niet in verhouding tot de (integrale) kostprijs. Dat hoeft 

ook niet maar organisatoren van evenementen zijn zich hier niet bewust van. 

- De inzet van vrijwilligers bedraagt een groot deel van zowel kosten als opbrengsten. Ook het 

grootste deel van de harde inkomsten wordt opgebracht door de leden zelf in de vorm van 

contributies en als resultaat van acties. 

Gevolgen van bezuiniging 

Ongeacht de hoogte van het te bezuinigen bedrag, valt te verwachten dat een bezuiniging de 

volgende – stapsgewijze – gevolgen heeft: 

- Allereerst zullen bij de verenigingen kosten bespaard worden waar dat niet direct gevoeld 

wordt, in het ‘lange termijn kapitaal’: uniformen maar vooral instrumenten. Dat heeft niet 
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direct gevolgen maar binnen een paar jaar is dit niet houdbaar meer en moet er toch (dan 

versneld) geïnvesteerd worden. 

- Contributies kunnen verhoogd worden maar muziekverenigingen horen nu al bij de ‘dure 

verenigingen’ (lidmaatschap € 120 - € 180 per jaar plús nog de bijdrage aan muzieklessen van 

€ 250 - € 550 per jaar; verschilt per vereniging). Om geen leden te verliezen zal dit slechts 

marginaal gebeuren, niet meer dan een algemeen prijsindexcijfer. Afgelopen jaren hebben 

de meeste verenigingen al verhogingen doorgevoerd. 

- Er kan op kosten bespaard worden door als vereniging niet meer (of veel minder) bij te 

dragen aan de muziekopleiding van leerlingen. Het gevolg is dat deze bijkans onbetaalbaar 

worden en veel (potentiële en bestaande) leerlingen afhaken. Muziek maken wordt dan echt 

een elitair gebeuren. Dit is niet alleen slecht voor het culturele klimaat in de gemeente maar 

ook voor de toekomst van de muziekverenigingen. 

- Er zal een poging worden gedaan tot verhoging van donaties/giften/sponsoring. Uiteraard 

mooi als dit mogelijk is maar het zijn geen structurele inkomsten.  

- Uiteraard kunnen er meer acties gehouden worden maar dat vraagt dan nog meer vrijwillige 

inzet dan er nu al geleverd wordt. Bovendien hebben alle muziekverenigingen al meerdere 

jaarlijkse acties. Dus de vraag is of dit daadwerkelijk zal leiden tot hogere jaarlijkse 

opbrengsten of dat het ten koste van bestaande acties zal gaan; 

- De opbrengsten van optredens kunnen nog omhoog (nu slechts 2% van de inkomsten). Het 

gevolg zal zijn dat dit te duur wordt voor de organiserende partijen waardoor een Pretband 

moet uitwijken naar optredens buiten de gemeente en de muzikale medewerking aan 

openbare evenementen zal gaan verdwijnen. Dit is een zeer reële mogelijkheid. 

Kortom, er zijn weinig voor de hand liggende oplossingen die structureel het tekort kunnen opvullen.  

Daarom zullen buitenoptredens duurder worden of komen te vervallen (worden toch al slecht 

betaald). Hierdoor kan wel worden bespaard op de aanschaf van uniformen, want de jas voor buiten 

is niet langer noodzakelijk. 

Het voorgaande betreft alleen financiële consequenties. Een andere (minder hard) aspect van 

bezuinigingen betreft het effect op de motivatie van vrijwilligers. Als alle inzet door “de 

maatschappij” niet gewaardeerd wordt, dan zullen de vrijwilligers minder bereid zijn om tijd te 

investeren in de samenleving. Het wordt dan meer “ieder voor zich” met alle negatieve gevolgen 

voor cultuur en leefbaarheid. 
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Voorwaarden voor een bloeiende culturele sector 

Om een actieve culturele sector te laten bestaan, moet voldaan worden aan een aantal basale 

randvoorwaarden: 

- een sterk ‘platform’ waarop (culturele) initiatieven, activiteiten en projecten hun basis 

hebben en gedragen worden; 

- laagdrempelige toegang tot (actieve) deelname aan culturele activiteiten, vooral in de vorm 

van betaalbare muzieklessen; 

- goede ‘sociale integratie’ in de samenleving zodat projecten en activiteiten samen met 

anderen uitgevoerd en gedragen worden; 

- aantrekkelijke culturele activiteiten waarin de hele samenleving kan participeren. 

Genoemde randvoorwaarden worden hierna verder uitgewerkt. 

Sterk platform voor cultuur 

Uit de eerste hoofdstukken van deze notitie blijkt dat het belangrijk is om inwoners van de 

Gemeente Brummen in contact te brengen met culturele activiteiten. Dit is echter alleen mogelijk als 

er een organisatie achter staat die in staat is om activiteiten te bedenken, te organiseren en te 

ondersteunen. Voorheen lag deze taak vooral bij de overheid. Tegenwoordig zou dit een taak van de 

muziekverenigingen kunnen zijn. Ook daarvoor gelden weer voorwaarden, zoals: 

- financieel gezonde organisatie met ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven; 

- voldoende waardering voor alle vrijwilligers zodat deze gemotiveerd blijven om bij te dragen;  

- vrijwilligers met voldoende ‘organisatorisch vermogen’; 

- bereidheid om verder te kijken dan alleen de ‘traditionele’ harmonie/fanfare muziek.  

Betaalbare muzieklessen 

Indien voldaan kan worden aan deze voorwaarde, dan zal dit tweezijdige effecten hebben: 

- meer mensen (volwassenen en vooral kinderen) komen in aanraking met muziek met alle 

positieve effecten van dien; 

- het leidt tot een gezondere basis voor de muziekverenigingen (meer leden) dus direct tot een 

sterker ‘platform’ voor cultuur. 

Investeren in dit aspect heeft effect, mits het een substantiële bijdrage betreft, bijvoorbeeld 20% van 

de kosten van de lessen. 

Sociale integratie 

Om een grote maatschappelijke betrokkenheid en hoge deelname te bereiken moet verder gekeken 

worden dan de traditionele blaasmuziek. Het is juist de integratie met andere activiteiten (en evt. 

andere muziek) waardoor grotere inwonersgroepen aangesproken kunnen worden, bijvoorbeeld: 
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- samenwerken met of bijdragen aan initiatieven van andere verenigingen of groepen, 

bijvoorbeeld uit de sport. Het zou leuk zijn als juist daarmee een goede samenwerking tot 

stand komt. Tot nu toe zijn sport en cultuur twee gescheiden werelden. 

- ontwikkeling van nieuwe initiatieven waarbij verschillende kunstdisciplines aan bod komen. 

De projecten van de Werkgroep Cultureel Broek kunnen daarbij als voorbeeld genomen 

worden. De activiteiten hoeven niet alleen op jeugd gericht te worden. Voor een echte 

sociale integratie is het raadzaam om alle leeftijdsgroepen aan te spreken. 

Culturele activiteiten 

In het verlengde van het voorgaande, is het belangrijk om niet alleen door te gaan met ‘wat we altijd 

al doen’ maar om verder te kijken naar activiteiten waarin meer mensen actief participeren. Het is 

belangrijker om mensen actief te laten meewerken dan om een aanbod voor te zetten dat alleen 

‘passief geconsumeerd’ hoeft te worden. Het zal niet gemakkelijk zijn om steeds wat nieuws te 

verzinnen maar het helpt als verenigingen hiertoe gestimuleerd worden. 

Een voorbeeld van een ‘vernieuwende activiteit’ voor de Gemeente Brummen was de uitvoering van 

de Carmina Burana in 2012. Dit project trok deelnemers en bezoekers uit de verre omtrek. Met dit 

soort projecten – mogelijk in deze en talloze andere vormen en inhoudelijkheden – worden grote 

groepen mensen bij elkaar gebracht. 
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Conclusies en aanbevelingen 

In de voorafgaande hoofdstukken is uitgebreid beschreven wat de functie is van cultuur in de 

samenleving en op welke wijze de muziekverenigingen daarin een rol spelen en kunnen spelen. Het 

behoeft geen nader betoog dat het nut van cultuur zeer groot is en dat het belangrijk is om de 

inwoners van Brummen een laagdrempelige toegang daartoe te bieden. 

Het zijn de muziekverenigingen die een grote bijdrage leveren aan muziekeducatie alsmede de 

organisatie van concerten en evenementen, zowel van henzelf als van andere partijen. Om een nog 

groter deel van de samenleving te bereiken en actief bij de activiteiten te betrekken, verdient het 

aanbeveling om te zoeken naar meer vernieuwende activiteiten, waarbij de harmonie/fanfare 

traditie prima als uitgangspunt kan dienen. 

Uit een analyse van de financiële structuur van de muziekverenigingen blijkt dat amateuristische 

muziekbeoefening een activiteit is waarvoor veel tijd en geld nodig is. Tijd in de vorm van studie en 

vrijwilligerswerk, geld voor muziekinstrumenten en professionele leiding. Het risico bestaat dat het 

lidmaatschap van een vereniging (en het volgen van muzieklessen) zo duur wordt dat het alleen 

bereikbaar is voor het ‘welgestelde’ deel van de samenleving. Tijd en geld worden grotendeels door 

de leden van de verenigingen zelf opgebracht. 

Het te verwachten effect van bezuinigingen op dit vlak is dat de muzikale bijdrage aan een groot deel 

van de maatschappelijke activiteiten zal gaan verdwijnen. 

De muziekverenigingen adviseren om de subsidiëring van de actieve muziekbeoefening te handhaven 

of zelfs uit te breiden, met als doel om: 

- te kunnen blijven beschikken over een draagkrachtig platform van vrijwilligersorganisaties 

voor de ondersteuning van projecten op het gebied van muziekeducatie (jeugd, scholen); 

-  te voorkomen dat muziekonderwijs aan kinderen een voorrecht wordt voor enkel de hogere 

sociale klassen in onze gemeente. 

- de ontwikkeling van vernieuwende culturele activiteiten en ondersteuning van andere 

maatschappelijke activiteiten te handhaven en uit te breiden; 

-  de aantrekkingskracht van de gemeente voor bestaande en nieuwe inwoners te vergroten. 

-  de sociale cohesie en leefbaarheid binnen de gemeente te behouden en te vergroten. 
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Ook de ondernemers in de Gemeente Brummen vinden een sterke cultuursector belangrijk. Om de 

samenwerkende muziekverenigingen financieel niet verder te belasten is deze publicatie kosteloos afgedrukt 

en ingebonden door Drukkerij Willems uit Eerbeek. 


