STICHTING HAFABRA MUZIEKONDERWIJS HARDENBERG
opgericht 24 mei 2012
Aan:

de ouders/verzorgers van jeugdleden
van alle muziekverenigingen in de gemeente Hardenberg.

Hardenberg,

3 september 2012.

Onderwerp:

start nieuwe stichting
HaFaBra Muziekonderwijs Hardenberg.

Geachte ouders/verzorgers,
Gefeliciteerd!
Op 24 mei 2012 hebben de besturen van de 11 muziekverenigingen in de gemeente Hardenberg in
goed overleg met de gemeente Hardenberg “Stichting HaFaBra Muziekonderwijs Hardenberg”
opgericht bij Vechtstede Notarissen, waarbij Ha staat voor Harmonie. Fa voor Fanfare en Bra voor
Brassband.
Na veertig jaar is er afscheid genomen van de muzikale diensten van de Muzerie.
Waarom?
Omdat men ervan overtuigd is dat met hetzelfde subsidiebedrag van de gemeente Hardenberg het
dubbele aantal leerlingen kan worden bediend.
De nieuwe Stichting neemt vanaf 1 september 2012 de opleiding van jonge muzikanten voor haar
rekening. De gemeente Hardenberg subsidieert deze activiteit, net zoals dat gebeurde bij de Muzerie,
met 103.000 euro per jaar.
Voor dat bedrag kregen tot september 2012 maximaal 145 kinderen tot 18 jaar muziekles, waardoor er
vanwege de grotere vraag helaas wachtlijsten ontstonden.
De muziekverenigingen denken via de nieuwe Stichting meer leerlingen muziekonderwijs te kunnen
aanbieden. We mikken op een aantal van 250 tot 300 leerlingen per jaar.
Hoe kan dat?
Er worden contracten afgesloten met bevoegde muziekdocenten die als zzp’er werken. Dan betaal je
alleen maar de salariskosten. De lessen worden gegeven in de gebouwen van de verschillende
muziekverenigingen. Dan heb je geen kosten voor een duur gebouw, administratief personeel en een
directeur, zoals de Muzerie die wel heeft. Kortom, er zijn geen zogenaamde overheadkosten en het
subsidiebedrag komt in zijn geheel ten goede aan de jeugdleden van de muziekverenigingen.
Hoe werkt het?
De Stichting krijgt op basis van een contract een jaarlijkse subsidie van de gemeente. In overleg met
de muziekverenigingen is een reglement opgesteld voor de verdeling van het geld als tegemoetkoming
in de leskosten. Uiteraard betalen de ouders van de leerlingen zelf ook een deel, maar dat was tot op
heden ook het geval. Het geld gaat naar de verenigingen, dus u hoeft als ouders/verzorgers geen
contact op te nemen met de Stichting, maar u kunt gewoon met uw eigen muziekvereniging afspraken
maken over de lessen en de kosten.
Wie zijn de bestuurders van de Stichting?
Twee onafhankelijke, onbezoldigde bestuursleden zijn gevonden, die beiden in en rond het onderwijs
hun sporen verdiend hebben.
Naar een derde persoon wordt nog gezocht.
Meer informatie?
Uiteraard kunt u voor vragen altijd terecht bij het bestuur van de vereniging waar uw zoon of dochter
een goede start maakt/heeft gemaakt met “een hobby voor het leven”.
Met vriendelijke groet,
Stichting HaFaBra Muziekonderwijs Hardenberg
Wietze van der Harst,
voorzitter/penningmeester.
Joop van de Wijngaart,
secretaris.

