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Sinds 1992 is er in Nijmegen een overkoepelende federatie van muziekverenigingen, waarbij op dit
moment 17 verenigingen aangesloten zijn. In 2010 was de inzet van de federatie gericht op een drietal
speerpunten: het verbeteren van de gemeentelijke subsidieregeling, meer geschikte en betaalbare
accommodaties voor optredens en repetities en het verbeteren van het imago van muziekverenigingen. In
deze nieuwsbrief meer informatie over de activiteiten en de resultaten.
Het bestuur vergaderde in 2010 4 keer: op 15 januari, 16 april, 10 september en 19 november.
In 2010 waren er 4 ledenvergaderingen: op 9 februari, 19 mei, 30 september en 13 december. Tijdens de
ledenvergadering werd er vooral gewerkt aan de vastgestelde speerpunten. Dat vond plaats binnen de drie
werkgroepen.
Speerpunt 1: subsidie
De werkgroep subsidie ging aan de slag met het formuleren van voorstellen om de huidige subsidieregeling
te verbeteren. In de basis is de huidige subsidieregeling goed, maar aandacht voor verbetering blijft nodig.
Dat geldt zowel voor het subsidieplafond als voor de rechtvaardige verdeling van de subsidiegelden.
Als eerste stap werd de landelijke richtlijn bestudeerd. Deze landelijke richtlijn werd vergeleken met de
Nijmeegse Subsidieregeling. Bij de aangesloten verenigingen werden gegevens opgevraagd, zodat
uitgerekend kon worden wat het subsidiebedrag zou zijn op basis van de landelijke richtlijn. De
uitgekeerde bedragen werden daarnaast gezet.
Daaruit is gebleken dat de landelijke subsidierichtlijn gemiddeld meer uitkeert dan de Nijmeegse regeling.
De variatie tussen de uitgekeerde bedragen is wel groter. Er is ook geen sprake van prestatiebeloning. Uit
de analyse van de Nijmeegse regeling blijkt dat de vergoeding van de dirigent niet in verhouding staat tot
de werkelijke kosten. Verder zou het goed zijn om de ‘beloning naar prestatie’ te versterken. Op basis
daarvan werd de koers bepaald voor verdere verbetering van de Nijmeegse regeling. De inzet zal gericht
worden op:
• Verhoging van het subsidieplafond;
• Verhoging van de bijdrage voor de kosten van de dirigent;
• Verdubbeling van de vergoeding per optreden.
Het bestuur neemt dit mee in het tweejaarlijkse overleg met de gemeente.
Speerpunt 2: accommodaties voor repetities en optredens
De werkgroep accommodaties heeft, als eerste stap, gewerkt aan het inventariseren van de knelpunten op
dit gebied. De indruk was dat verschillende muziekverenigingen te kampen hadden met een gebrek aan
goede en betaalbare repetitieruimte en accommodaties voor optredens. Uit de inventarisatie van de
werkgroep blijkt dat er inderdaad sprake is van behoorlijke knelpunten. Er zijn op dit moment 5
verenigingen die al geruime tijd op zoek zijn naar een geschikte en betaalbare repetitieruimte. Dit heeft
nog niet geleid tot oplossingen. Verder zijn er meerdere verenigingen die in wijkcentra repeteren en

knelpunten ervaren wat betreft de sluitingstijden en vakantiesluiting. Het beleid van de gemeente blijkt
niet eenduidig te zijn in deze. Voor optredens zijn de Keizer Karel Podia onbetaalbaar geworden. Dat maakt
het voor de Nijmeegse muziekverenigingen lastig om in de stad Nijmegen op te treden.
Het bestuur neemt deze punten mee in het halfjaarlijkse overleg met de gemeente. Als eerste stap om te
komen tot verbetering. Vraag is wat de gemeente Nijmegen kan betekenen bij het oplossen van deze
knelpunten.
Speerpunt 3: imago muziekverenigingen
Op TV en in reclames worden muziekverenigingen neergezet als oubollige hoempapa orkesten. Dat
correspondeert allang niet meer met de werkelijkheid. Steeds meer muziekverenigingen zijn inmiddels
eigentijdse orkesten, waarin het gezamenlijk musiceren en het concerteren centraal staat. De werkgroep is
aan de slag gegaan met dit lastige en hardnekkige knelpunt. Doel was het vernieuwen van het imago van
muziekverenigingen. Daarbij zou zoveel mogelijk samenwerking gezocht worden met stakeholders, zoals
muziekscholen, de gemeente (cultuurbeleid) en de Stichting Nijmeegs Muziekfestival.
De werkgroep imago heeft het voornemen om bij het Nijmeegs Muziekfestival bijzondere aandacht te
vragen voor verbetering van het imago van muziekverenigingen. De nadere invulling wordt nog uitgewerkt.
Daarbij worden de verenigingen geraadpleegd voor ideeën.
Overleg gemeente Nijmegen
Een afvaardiging van het bestuur heeft 2 maal per jaar een overleg met de beleidsmedewerker van de
gemeente. Dit overleg vond plaats op woensdag 16 juni en op woensdag 24 november. Tijdens dit overleg
werd op een prettige en constructieve wijze gesproken over de knelpunten en ontwikkelingen. Er werden
afspraken gemaakt om te komen tot verbeteringen. De landelijke bezuinigingen op cultuur was een
belangrijk bespreekpunt tijdens het laatste overleg. Deze bezuinigingen leiden niet tot veranderingen in de
huidige subsidieregeling amateurkunst van de gemeente Nijmegen.
Vervolg in 2011
In 2011 gaat de NFM verder op de ingeslagen weg. Tijdens de ledenvergaderingen gaan de werkgroepen
verder met de speerpunten. Daarnaast is er ook ruimte voor thema avonden op gemeenschappelijke
aandachtsvelden. De NFM heeft het voornemen om de samenwerking met de Stichting Nijmeegs
Muziekfestival in 2011 te intensiveren.
De ledenvergaderingen 2011 vinden plaats op de volgende data: dinsdag 8 februari, woensdag 18 mei,
donderdag 29 september en maandag 12 december.
De bestuursvergaderingen 2011 vinden plaats op de volgende data: vrijdag 14 januari, vrijdag 15 april,
vrijdag 9 september en vrijdag 18 november.
Het bestuur en leden van de Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen
28 november 2010
Het bestuur van de NFM bestond in 2010 uit:
Karin Rheiter (voorzitter), Annie Goossens (secretaris), Nico Hoeve (penningmeester) en algemene
bestuursleden Leen Blok, Esther van Lieshout, Harald Hoeve en Francis Raymakers.
De aangesloten verenigingen:
Drumfanfare Michaël, Harmonie Tarcisius, Symfonisch Blaasorkest Nijmegen, Muziekvereniging TNT,
Slagwerkgroep Neerbosch Oost, Novio Magum Wind Orchestra, Politiekapel Gelderland Zuid, Q Harmony,
Harmonie St. Theresia, Muziekvereniging St. Anna, Harmonie Hatert, Jeugddrumfanfare de Stefaantjes,
Batavorum Pipes and Drums, Nijmeegs Seniorenorkest, Blazersensemble Laudate Musica, Canisius
Concertband, Nijmeegs Amusementsorkest.
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