Op het gebied van opleiding & talentontwikkeling is er weliswaar het mooie initiatief SamenDOOR!
om het muziekonderwijs in basisscholen te stimuleren, maar voor de vervolgketen (buitenschools
muziekonderwijs en koppeling met het bedrijfsleven) vervallen alle geldstromen per 1 januari 2020.
Daarnaast wordt het besturen van een vereniging steeds complexer. De praktijk leert dat
verenigingen naast algemene ondersteuning (informatie over gebruik social media, omgaan met de
AVG etc.) ook specifieke ondersteuning nodig hebben die is afgestemd op de lokale structuur. Samen
met het Huis voor de Kunsten Limburg én in samenwerking met Toneelhuis LFA hebben wij daarom
een pilottraject 'Verenigingsondersteuning' opgezet. Hiervoor hebben wij eenmalig€ 25.000,
ontvangen van de Provincie Limburg. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee, maar dit is geen structurele
oplossing. Dit is ook niet een bedrag waarmee de cultuursector breed op een inhoudelijk
verantwoorde manier structurele stappen kan zetten. De behoefte aan verenigingsondersteuning
beperkt zich immers niet tot LBM, LBT, VNK-Limburg en OLS. De ondersteuning kan gedeeltelijk op
vrijwillige basis gebeuren maar er blijven toch casussen of organisatorische zaken liggen die
professionele ondersteuning nodig hebben. Door onder andere professionele coachingstrajecten te
faciliteren kunnen wij verenigingen structureel toekomstbestendig maken op bijvoorbeeld
bestuurlijk, financieel en beleidsmatig gebied.
In een tijd waarin verenigingsstructuren onder druk staan, keuzemogelijkheden groot zijn en de
wereld om ons heen snel verandert, is het extra van belang dat verenigingen met de tijd mee gaan.
Daarom vinden wij het ook belangrijk dat er ruimte wordt vrijgemaakt om innovatie in onze sector te
bevorderen.
Onze oproep
Wij verzoeken u daarom om voor de komende statenperiode een substantieel bedrag vrij te maken.
Hiermee kunnen wij de vele verenigingen die Limburg rijk is faciliteren om de ingeslagen weg van
vernieuwing, verandering en verbetering te kunnen blijven voortzetten!
Wij zijn natuurlijk graag bereid om deze brief in een nader overleg toe te lichten.
Vertrouwend op uw kloppend hart voor de Limburgse muzieksector,
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