
Geachte leden van de Raad, geachte commissieleden 
 
 
Voorzitter, 
 
 
Als voorzitter van Harmonie Muziek en Vriendschap tevens als woordvoerder van 
Muziekvereniging SOS en in de wetenschap geflankeerd te worden door Koninklijke 
Harmonie Oefening en Uitspanning, ondersteund door Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
Loon op Zand en gesteund door de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, maak ik 
graag gebruik van de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de vergadering van 
de Brede Commissie daar waar de Gemeente Begroting 2016 aan de orde komt. 
 
Onlangs, werd ons middels een brief van de afdeling Ontwikkeling van de Gemeente 
Goirle medegedeeld welke het verloop zal zijn van de Gemeentelijke subsidie in de 
komende jaren. 
 
Wij schrokken hiervan. Hebben onze begrotingen en cijfers er op nageslagen en 
kwamen tot de conclusie dat ons een reductie van 80, 84 en zelfs 96 percent voor de 
respectievelijke verenigingen, te wachten staat. Weliswaar in twee jaar tijd maar dan 
toch! 
 
Dit, zo zult u begrijpen, slaat enorme gaten in onze begroting. Van elke 4 euro welke wij 
als vereniging uitgeven, slagen wij er in om gemiddeld 3 euro uit de markt te halen via 
sponsoren, donateurs, contributies, het organiseren van evenementen, acties etc. 
 
In een tijd waar zaken enkel duurder worden, heeft een reductie van 20 tot 25% van de 
totale begroting, enorme gevolgen. Gevolgen welke zijn neerslag zullen vinden in de 
kwaliteit en gevolgen welke het naakte voortbestaan raken. 
 
Meer in het algemeen spreken wij onze zorg uit dat de nieuwe ingeslagen weg ten koste 
zal gaan van het maatschappelijk middenveld, dat toch altijd het fundament is geweest 
van een samenleving als die van Goirle. Het is goed dat de gemeente participatie wil 
stimuleren. Maar bedenk wel dat je een sociale en culturele infrastructuur van 
burgerinitiatieven (zoals verenigingen) nodig hebt om die mooie doelstellingen te 
bewerkstelligen. Als de nieuwe subsidiebijdragen zo uitwerken dat die infrastructuur 
dreigt te verdwijnen (of in ieder geval gaat afkalven) kom je met lege handen te staan. 
Met andere woorden: Wees zuinig op wat er in de lokale gemeenschap reeds tot stand is 
gebracht. Dagelijks wordt door de verenigingen de participatie van grote groepen in de 
praktijk gebracht. Dat moet je koesteren en niet bloot stellen aan ongewisse 
experimenten. Wat eenmaal is verdwenen, komt niet meer terug. Vernieuwing is prima 
maar maak daarbij waar mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur en de 
vrijwilligers die zich al jaren voor de lokale gemeenschap inzetten. Bedenk wel: zonder 
partners in de lokale gemeenschap zijn doelen lege hulzen. Het zou zeer te betreuren 
zijn als een incidentele wijziging van het gemeentelijke subsidiebeleid tot blijvende 
schade zou leiden op dit gebied. 
 
In het begin van mijn betoog refereerde ik reeds aan de brief van de afdeling 
Ontwikkeling van de Gemeente Goirle. In deze brief werd ons medegedeeld welke het 
verloop zal zijn van de Gemeentelijke subsidie in de komende jaren. In deze brief werd 
ook een voorbehoud opgenomen: 



Het volgende voorbehoud ten aanzien van het toegekende subsidiebedrag, en ik citeer: 
“Dit bedrag is onder voorbehoud van de vaststelling van de gemeentebegroting 2016 
door de gemeenteraad op 10 november 2015.”-einde citaat 
 
Welnu, geachte voorzitter, ik verzoek u dan ook om met elkaar dit onderdeel van de 
begroting 2016 dan wel de verschuivingen binnen het betreffende begrotingsonderdeel 
nog eens nader te bekijken. En deze in de huidige vorm zo u wilt op dit onderdeel niet 
goed te keuren. 
 
Tot slot, nodig ik u allen uit om zover als u dit kunt, te gaan staan en te luisteren naar 
ons Volkslied, met de stem van de muziek zoals hij klinkt NU en zou kunnen gaan 
klinken, STRAKS! 
 

1. Harmonie Orkest Muziek en Vriendschap samen met slagwerkers, maakt 
opwachting en speelt enkele maten van de Mars Arosa 

2. Orkest stelt zich op en zet in op teken van dirigent: Wilhelmus 
a. Regel 1-2: ALLEN (slagwerkers plaatsen alvast omfloersel) 
b. Regel 3: alleen koper 
c. Regel 4: klarinetten + bas 
d. Laatste twee maten alleen fluitje 

3. Jongste telg uit onze muziekfamilie neemt samen met zijn moeder het fluitje over 
en brengt dit dichter onder de aanblik van de commissieleden 

4. Tamboers van Muziekvereniging SOS en Harmonie Muziek en Vriendschap 
spelen de 16 maten langzaam op omfloerste trom. START op moment dat 
Jongste telg fluitje aanneemt en STOPT op moment dat Jongste telg met moeder 
van de commissietafel terug zijn. 

 
 
Ik dank u zeer 
 
WGHA (Wim) Leunissen ing. 
 
Voorzitter a.i. Harmonie Muziek en Vriendschap 
 
 
 
 
 
 
 
 


