
Aan: gemeenteraad en college van West Betuwe

Van: Muziekvereniging Wilhelmina Herwijnen

Herwijnen, 11 september 2019

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag vragen wij uw aandacht voor de zorgen die binnen onze muziekvereniging leven. Het betreft 

de onzekerheid over onze nabije financiële toekomst.

Tot en met dit jaar hebben we altijd kunnen rekenen op een behoorlijk stabiel bedrag aan subsidie 

van de gemeente Lingewaal. Ook de vergoeding voor het ophalen van oud papier via Avri is tot nu 

toe een vaste inkomstenbron. Deze twee belangrijke pijlers onder onze begroting kunnen we niet 

missen zonder in problemen te komen. Dat wil ik graag toelichten door u globaal onze actuele 

financiële situatie te schetsen. 

 

Inkomsten 2018  Lasten 2018  

Contributie leden € 5.174 Dirigent € 8.453

Donateurs € 6.775 Slagwerkinstructeur € 1.018

Oliebollenactie € 1.355 Zaalhuur € 1.925

Vergoeding oud papier € 4.413 Project Windvlaag  n.n.b.

Subsidie gemeente West Betuwe € 3.294 etc  

Als (een deel van) deze bedragen wegvallen, kunnen we dat als vereniging niet zomaar opvangen, 

terwijl verplichtingen wel doorlopen. Bovendien komen de activiteiten die wij organiseren of waar 

we aan meewerken dan in gevaar, met negatieve gevolgen voor de maatschappelijke participatie en 

sociale samenhang in het dorp. We denken dan aan het bieden van ontspanning en het gevoel 

onderdeel te zijn van een groep, ongeacht leeftijd of achtergrond, en ook aan de positieve effecten 

van muziek maken op mentaal, lichamelijk en sociaal gebied. In Herwijnen zou het bovendien een 

stuk saaier worden bij de aubade, de lampionnenoptocht, het oogstfeest, de braderie en speciale 

gelegenheden zoals het onthullen van een straatnaam of de opening van het klompenpad.

Bij de toekenning van de subsidie voor 2019 heeft de gemeente West Betuwe aangegeven dat dit 

jaar het subsidiebeleid wordt geharmoniseerd. We hebben nog geen informatie gekregen over wat 

dit voor ons betekent, of hoe dit proces wordt ingevuld. Wat betreft het oud papier hebben we 

begrepen dat in 2020 de huidige constructie voor het laatst geldt. Ook daar dreigt dus onzekerheid.



We vragen u met klem om snel duidelijkheid te geven, rekening houdend met onze situatie. Als u 

meer wilt weten over deze brief of de vereniging in het algemeen, staan we uiteraard open voor een 

persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met mij op 06-51988540.

Met vriendelijke groet,

Géa van Os-de Jongh

Voorzitter


