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Geachte raadsleden van de gemeente Aalten
Middels deze brief wil ik u nog informeren over de situatie waarin DeMB komt te zitten bij het huidige subsidie
voorstel. Wij verliezen volgens deze verdeel sleutel € 823,- aan subsidie. Maar ook zijn wij al een bedrag van € 2400,aan oud papier inkomsten kwijtgeraakt. Hierdoor kunnen we geen geld meer reserveren om nieuwe instrumenten aan
te kopen.
Op 17 november 2017 heeft het CDA een amendement ingediend om in plaats van het oud papiergeld elke
vereniging een bijdrage van € 3000,- voor het instrumentenfonds te geven. Dit is over de verkiezingen heen getild
met de belofte dat er dan een betere regeling zou komen. De verdeelsleutel die wordt toegepast is in principe wel
eerlijk, maar heeft volgens ons toch nadelen.
Wij geven nog steeds jeugdleden de kans om ook in Bredevoort een instrument te leren bespelen. Het is noodzakelijk
om hiervoor een goed bespeelbaar instrument ter beschikking te stellen. Alleen in 2018 hebben we aan onderhoud
van de instrumenten al een bedrag van € 1008,- uitgegeven.
Alle leden die een instrument van de vereniging bespelen betalen naast de reguliere contributie ook een bedrag voor
het instrumentenfonds van € 30,-.
Omdat de kosten van de muziekschool voor ouders zo hoog zijn, betalen de jeugdleden alleen deze bijdrage en geen
contributie. We kunnen de drempel om een instrument te leren bespelen echt niet hoger maken. Ik weet van andere
verenigingen, dat zij ook dit beleid hanteren.
Behalve aan instrumenten hebben we ook nog kosten aan huur, vergoeding voor de dirigent en bladmuziek. Dit zijn
kosten die voor een kleine vereniging even groot zijn als voor een grote vereniging.
Deur aan deur acties leveren nu ook steeds minder op. Afgelopen week hebben wij nog gecollecteerd voor het
Anjerfonds. Helaas hebben de meeste mensen vaak geen kleingeld meer in huis. Daarom zijn we als vereniging ook
een statiegeld actie gestart omdat een product verkopen aan de deur te grote risico's met zich meebrengt.
De donaties doen we zoveel mogelijk via incasso. In een kleine plaats zoals Bredevoort zijn het aantal sponsoren ook
minder.
Deze situatie zal ook gelden voor de andere kleine verenigingen
Aanstaande dinsdag 29 mei tijdens de RTG zal … ( Cresendo IJzerlo) inspreken namens ons en alle andere
muziekverenigingen uit de gemeente Aalten.
Hopende op een positieve beslissing uwerzijds.
Met vriendelijke groet,
voorzitter-penningmeester DeMB

