Korting subsidie slaat in als een bom bij St. Caecilia

Fanfare vreest het einde
Muziekles

Voorzitter Marjolijn Kool (streepjesshirt)
met leden van de Schalkwijkse fanfare
St. Caecilia. 'Wij leveren een
belangrijke bijdrage aan het algemeen
welzijn in Schalkwijk.'
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SCHALKWIJK
De gemeente Houten is van zins
om in 2015 de subsidie aan de
fanfares stop te zetten. St. Caecilia
uit Schalkwijk dreigt daardoor een
derde deel van zijn inkomsten kwijt
te raken.
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Echt bedrukt is de stemming niet bij
het begin van de wekelijkse
repetitie in Sociaal Cultureel
Centrum De Wiese. Maar schijn
bedriegt, want de onheilstijding is
bij de vijfenzestig leden van St.
Caecilia als een bom ingeslagen,
zegt voorzitter Marjolein Kool (55).
Ongeloof en verbijstering, strijden
volgens haar om de voorrang. Kool
maakt zich grote zorgen en vreest
het einde van de 107 jaar oude
vereniging.
En dat zou een enorme klap
betekenen voor Schalkwijk. Want
de fanfare is niet alleen een
muziekvereniging, maar vormt ook
een bindend element in het dorp,
stelt Kool. ,,Wij leveren een
belangrijke bijdrage aan de
gemeenschapszin en het algemeen
welzijn in Schalkwijk. Dat doen we
onder meer door op te treden bij de
dodenherdenking, Sinterklaas, de
avondvierdaagse, carnaval en
jubilea. En vaak zijn daar ook de
andere verenigingen in Schalkwijk
bij betrokken.''
© AD

Daarnaast noemt Kool de
muzieklessen. Die zijn in
Schalkwijk de enige mogelijkheid
om een instrument te leren
bespelen. En van haar mag zeker
niet onvermeld blijven, dat de 31
jeugdleden van de fanfare volop
meehelpen bij allerlei
evenementen. ,,Je kunt stellen dat
St. Caecilia de jeugd van de straat
houdt.''

Maar de fanfare gaat niet bij de
pakken neerzitten, zegt Kool
strijdvaardig. Zij heeft inmiddels
contact gezocht met de politieke
partijen in Houten, want daar is nu
alle hoop op gevestigd. Half juni
spreken zij zich in de
gemeenteraad uit over het plan van
het college van burgemeester en
wethouders.

Het bedrag van ruim 13.000 euro
dat de vereniging jaarlijks dreigt
kwijt te raken, kan niet zomaar
worden aangevuld, zegt Kool. Het
verhogen van contributie en lesgeld
zou de pijn kunnen verzachten,
maar niet wegnemen. ,,En het
laatste wat wij willen, is die zover
verhogen dat veel gezinnen in
Schalkwijk het niet meer kunnen
opbrengen en we een soort
elitevereniging worden. Want
daarmee verdwijnt ook onze
maatschappelijke functie.''
Het bestuur denkt verder hard na
over het aantrekken van meer
sponsors, maar dat is bijna niet
mogelijk, denkt Kool. ,,De
middenstand in Schalkwijk is klein
en doet al heel veel aan
sponsoring. Ook voor St. Caecilia.
En voor een bedrijf buiten
Schalkwijk zijn we niet interessant
genoeg. Verder zijn bijna alle
gezinnen in het dorp al donateur
van de vereniging. Meer is er
eigenlijk niet uit de gemeenschap
te halen.''
De gemeente heeft ter
compensatie een cultuurfonds
opgericht waarop alle culturele
verenigingen uit Houten een
beroep kunnen doen, vertelt Kool.
,,In die pot zit 65.000 euro, maar de
kans dat St. Caecilia hier jaarlijks
een bijdrage uit krijgt die in de buurt
komt van het verloren
subsidiebedrag, is
verwaarloosbaar.''
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