
 

 
 
 
 Secr. Zwartwatersweg 162 
 9402 SX  ASSEN 
 
Aan:  
Gemeentebesturen in Groningen en Drenthe 
T.a.v. Burgemeester en Wethouders Cultuur, Financiën en  
Beleidsmedewerkers Cultuur en Gemeenteraad 
cc: VGG en VDG  
 
 
Assen/Stadskanaal, 13 januari 2020  
 
 
Betreft: Besteding van de corona- en steunpakketten t.b.v. cultuurparticipatie  
 
 
Geachte dames/heren,  
 
Allereerst wensen wij u een voorspoedig en gezond 2021 toe!  
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:  
 
Nog steeds vragen de RIVM-maatregelen rondom de Covid-19 virus aandacht en belemmert 
het dagelijkse leven van veel mensen. Vooral de cultuursector heeft zwaar te leiden onder 
de maatregelen. Een niet onbelangrijk onderdeel daarvan is de amateurmuziekbeoefening.  
In de provincie Groningen en Drenthe zijn de muziekverenigingen om hun hobby uit te 
oefenen aangesloten bij de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) en wij behartigen de 
belangen van deze verenigingen.  
 
Naast het uitoefenen van deze passie hebben de muziekverenigingen ook een brede 
maatschappelijke functie. Hier ontmoeten mensen elkaar en ontstaan er verbindingen 
tussen mensen met verschillende sociale achtergronden. Zij staan allen onder druk door de 
beperkingen. Repeteren in groepsverband is momenteel niet mogelijk.  
Door de aanhoudende coronamaatregelen dreigen niet alleen de muziekscholen te moeten 
sluiten maar ook dat muzikanten hun vereniging gaan verlaten. Daarnaast beginnen ook 
meerdere orkesten/korpsen financieel het onderspit te delven. Mede omdat het door de 
coronamaatregelen onmogelijk is extra gelden te genereren uit bijvoorbeeld huis-aan-huis 
acties en concerten. De Harmonie, Fanfare en Brassbands zijn het DNA van onze regio en 
dragen bij aan de cultuurparticipatie & talentontwikkeling.  
 
Dat de huidige coronacrisis ook grote gevolgen heeft voor gemeenten zijn wij ons terdege 
bewust. De crisis raakt bijna elk beleidsveld waarin gemeenten actief zijn. Dit in tijden 
waarin de druk op de budgetten steeds verder toeneemt, onder andere door 
overschrijdingen in het sociaal domein.  
 



 

 
Hoe kunnen de Groningse en Drentse gemeenten alsnog de muziekverenigingen 
ondersteunen?  
 
Wij vinden het belangrijk dat muziek- en majoretteverenigingen in stand blijven. Wij vragen 
u dringend dat ze mogen blijven rekenen op steun van hun gemeenten. Ook dat u bij het 
aanwenden van het tweede steunpakket vanuit het rijk, die € 150 miljoen bevat en specifiek 
bedoeld is voor het ondersteunen van de lokale culturele sector. Wij vragen u deze ook aan 
te wenden voor de muziekverenigingen in uw gemeente. Immers de totale lokale culturele 
sector heeft te lijden onder de coronamaatregelen. 
 
Wij wensen u veel sterkte bij het nemen van soms lastige beslissingen over dit onderwerp en 
zijn graag bereid de mogelijkheden tot het ondersteunen van verenigingen met u te 
bespreken. 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris,  
Telefoonnr. 0592-343 087 / 06-5397 3570 of mail naar secretaris@mgdonline.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur,   

       
 
Sikke Dijkstra, voorzitter     Cor W. Blankenstijn, secretaris 
 


