SAMEN DOEN!

Ineens was het stil. Oorverdovend stil.
De verenigingsgebouwen zijn leeg, de podia donker en muziekinstrumenten
in hun koffer. Je staat er eigenlijk nooit zo bij stil, maar tijdens zo’n oorverdovende stilte merk je hoe waardevol onze muziek- en verenigingscultuur is, en
ook hoe groot de rol is in het dagelijkse leven van onze leden en hun familie.
Het voorjaar van 2020. Het voorjaar waarin muziekverenigingen druk bezig
waren met de voorbereidingen voor de wedstrijden, evenementen en concerten die in de tweede helft van seizoen 2019/2020 zouden gaan plaatsvinden. Van taptoes tot kampioenschappen, van schoolprojecten tot jubilea,
de voorbereiding was in volle gang. Tot op 15 maart de eerste lockdown
als gevolg van het Corona-virus van kracht werd. De agenda werd leeg en
verenigingen digitaliseerden. Lessen werden digitale workshops, repetities
werden Zoom-bijeenkomsten.

Digitaal bleef het verenigingsgevoel bestaan en bleef de inzet groot. Maar toch miste
er iets, iets wat eigenlijk altijd als normaal bestempeld wordt: het samen musiceren en
beleven van muziek. Een google-zoektocht geeft de situatie van muziekverenigingen
na de afge - lopen periode pijnlijk weer. Zo valt al snel te lezen: ‘verenigingen gebukt
onder vergrijzing’ en ‘veel verenigingen zijn bezig met overleven’. Verenigingen zijn
te veel bezig om met hun voortbestaan, op financieel gebied en op het gebied van
leden en vrijwilligersaantallen en dat haalt de aandacht weg bij de daadwerkelijke
reden van hun bestaan. Maar hoe verplaats je de focus weer in veranderende culturele
tijden? Zelfs goedlopende verenigingen kunnen snel in de financiële en organisatorische problemen komen.
SML werkt hard aan het behoud van de unieke en toonaangevende muziek- en
verenigingscultuur in de gemeente Leeuwarden. Gezamenlijk zorgen SML-verenigingen ervoor dat de oorverdovende stilte die het Corona-virus veroorzaakte, plaatsmaakt voor muziek en plezier. Muziek vanaf de diverse podia, muziek in de straten en
in de scholen.
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De gemeente Leeuwarden mag trots zijn op het van oudsher
rijke aanbod aan muziekverenigingen. Er is voor elk wat wils:
van showband tot brassband, van pipers (doedelzakken) tot
harmonie.
In 2017 besloot het grootste deel van deze muziekverenigingen dat het tijd was samen te komen in een vereniging die het
eenvoudiger zou maken hulp bij elkaar te zoeken en die een
stabiele gesprekspartner zou worden voor (lokale) overheden
en andere partners. Zo ontstond de vereniging: Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden (SML).
SML behartigt de belangen van ruim 700 amateurmuzikanten, verdeeld over 15 verenigingen. Van wereldkampioenen
tot fanatieke dorpsverenigingen en alles wat daar tussenin
zit. Deze muziekverenigingen hebben zich verenigd met een
gezamenlijk doel: het behouden, onderhouden en versterken
van de rijke muziek- en verenigingscultuur in de gemeente
Leeuwarden.
Hoewel SML afgelopen juni pas haar vierde verjaardag vierde, zit het motto ‘Samen Doen!’ ingebakken in alle aangesloten verenigingen. Gezamenlijk organiseren SML-leden solistenconcoursen, kennisdagen en tal van andere activiteiten. Zo
heeft SML in haar korte bestaan laten zien dat ‘Samen Doen!’
het verenigingsleven en de muzikaliteit in de gemeente Leeuwarden naar een hoger niveau tilt. Door hun actieve samenwerking binnen SML, zorgen SML-verenigingen gezamenlijk
voor een toekomstbestendige basis!
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Vertegenwoordigers van alle verenigingen komen vijf à zes
keer per jaar samen voor overleg. Op deze wijze heeft iedere
vereniging invloed op de werkwijze, speerpunten en handelwijze van SML. SML wordt naar buiten toe vertegenwoordigd
door een bestuur, dat bestaat uit drie personen; alle drie tevens bestuurslid van één van de aangesloten verenigingen.
Het bestuur van SML coördineert gezamenlijke activiteiten
zoals bijeenkomsten, binnenstadsconcerten en solistenconcoursen. Ookonderhoudt het bestuur contacten met externe
partijen zoals Keunstwurk, de Friese muziekbond (OMF –
10.000 leden; www.omfryslan.frl) en de landelijke muziekbond (KNMO – 130.000 leden; www.knmo.nl). De OMF en
de KNMO hebben op hun beurt weer contact met respectievelijk de Friese federaties en de landelijke politiek. Het bestuur
van SML rekent ook de contacten met de gemeente en politici
tot haar taak.
In het korte bestaan van SML is hard gewerkt om SML van
grote meerwaarde te laten zijn voor de bij haar aangesloten
verenigingen. Met succes! SML wordt regelmatig als succesvoorbeeld genoemd door onder andere de OMF. Naar eigen zeggen komt dit succes voornamelijk door het ‘halen en
brengen’-principe. Bij de meeste federaties is sprake van een
hiërarchisch model waarbij een centraal bestuur alles regelt
en waarbij centraal de koers wordt bepaald. Bij SML gebeurt
dit door de verenigingen gezamenlijk. Van de verenigingen
wordt op hun beurt verwacht dat er een vertegenwoordiger
van de vereniging op elke SML-vergadering aanwezig is, dat
er actief meegewerkt wordt tijdens activiteiten en evenementen en dat er wordt meegedacht als er knelpunten zijn.
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Da Capo Leeuwarden
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Pasveer Leeuwarden

Soli Brass Leeuwarden

Studio Stiens

Takostu Stiens
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DRIE PIJLERS VAN SML
Het succes van de vereniging SML
hangt af van meerdere interne en externe pijlers. Deze verschillende pijlers
staan met elkaar in verbinding. Is de
organisatiestructuur op orde? Dan zal
dit een positieve invloed hebben op
de jeugdopleiding. Draait de jeugdopleiding succesvol? Dan zal er al
snel gewerkt kunnen worden aan het
ontwikkelen van talent. Deze talentontwikkeling zal vervolgens grote invloed
hebben op de organisatiestructuur. Immers, talent zal niet alleen op muzikaal
vlak ontwikkeld worden, maar ook op
organisatorisch en bestuurlijk vlak.
Deze drie pijlers hebben elk voor zich
en gezamenlijk grote maatschappelijke meerwaarde. Bij goed functioneren
wordt niet alleen de vereniging toekomstbestendig, maar draagt de vereniging ook zorg voor de muzikale en
culturele professional, bestuurder of organisator van de toekomst. De pijlers
samen, zorgen voor succes.
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Een vereniging is enorm kwetsbaar. Niet genoeg leden hebben, geen nieuwe bestuursleden kunnen vinden, geen goede docent/dirigent kunnen krijgen, niet genoeg financiële
middelen hebben om de begroting sluitend te
krijgen: het zijn uitdagingen die helaas herkenbaar zijn voor veel verenigingen. Als het
evenwicht te lang niet in orde is, wankelt de
vereniging. Een uitdaging, zeker nu de vereniging naast muziekvereniging ook de functie
van muziekschool, fondsenwerver en werkgever heeft.
Het succesvol draaiende houden van een
verenging hangt voor een groot deel af van de
kennis en kunde van de leden van de vereniging. SML zorgt daarom voor een actieve kennisdeling over het draaiende houden van een
vereniging. Onderling wisselen de verenigingen ervaringen uit en de verenigingen kunnen
met vragen terecht bij het bestuur van SML. Dit
bestuur zet in sommige gevallen de vraag uit
bij één van de contacten of partners van SML.
Zo trekken SML-verenigingen samen op om het
muziek- en verenigingsleven samen in stand
te houden. In een jaar waarin er nauwelijks
gerepeteerd werd en concerten geven vrijwel
niet mogelijk was, wordt pijnlijk duidelijk hoe
kwetsbaar de gemiddelde vereniging is.

SML kent negen jeugdopleidingen waar kinderen op een laagdrempelige manier een muziekinstrument leren bespelen. En met succes!
250 van de ruim 700 SML muzikanten heeft
de leeftijd van 21 jaar of jonger.
De kosten voor de jeugdopleidingen variëren
binnen SML. Een middelgrote opleiding is hier
op jaarbasis rond de €12.500,- aan kwijt, een
iets kleinere opleiding rond de €6.000,-. Tussen de 25% en 50% van deze kosten wordt
betaald door de ouders of verzorgers van de
leerlingen. Muzieklessen worden onder de
kostprijs aangeboden, omdat de lestarieven
anders onbetaalbaar worden.
SML ontvangt vanaf 2023 een structureel een
bedrag van €40.000,- subsidie en de verenigingen met een jeugdopleiding mogen in
2021 en in 2022 een incidenteel bedrag van
€20.000,- verdelen. Dit is een mooi begin, al
staat het in schril contrast met de tonnen tot
zelfs miljoenen die nodig bleken voor het runnen van een muziekschool.
Niet alleen verenigingen, ook vakdocenten
stellen het belang van een jeugdopleiding
boven het eigen belang. Waar een wenselijk ZZP-tarief voor een vakdocent tussen de
€55,24 en €107,27 ligt, nemen de docenten
binnen SML-jeugdopleidingen genoegen met
een gemiddeld tarief van €40,00 per uur. De
verenigingen zouden graag marktconform betalen, maar zonder aanzienlijke steun is dit
niet tot nauwelijks mogelijk.

SML-verenigingen werken actief aan het ontwikkelen van talent. Zo nemen showbands
elke vier jaar deel aan het Wereld Muziek
Concours (WMC), nemen de fanfares, harmonieën en brassbands deel aan de nationale en internationale kampioenschappen
en worden er verschillende workshops en
‘zomerscholen’ georganiseerd. Door deelname aan en het organiseren van deze evenementen, wordt er meer gevraagd van de
muzikanten. Er worden bijv. extra repetities,
studiedagen en studieweekeinden georganiseerd om zo goed mogelijk te presteren.
Naast verenigingsbrede activiteiten, zetten
veel verenigingen in op individuele talentontwikkeling. Door muzikanten de ruimte
te geven om extra lessen te nemen, te soleren tijdens concerten of de eerste stappen te
maken als docent/dirigent wordt de opstap
naar het professionele werkveld al vroeg gemaakt. SML probeert door het organiseren
van gemeentelijke solistenconcoursen voor
jong en oud, voor solist en ensembles ook
haar steentje bij te dragen op het gebied van
talentontwikkeling. Het stimuleren van talent
zorgt voor het behoud van het toonaangevende muzikale niveau wat de gemeente
Leeuwarden kent.
Het toekomstige muzikale talent dat tijdens
een wellicht volgende Culturele Hoofdstad
opening staat te schitteren voor de koning
en koningin, begint bij één van onze verenigingen.
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