Van: Marieke Smits <mariekesmits@hotmail.com>
Verzonden: maandag 7 juni 2021 17:42
Aan: griffie <griffie@Valkenburg.nl>; Info <Info@Valkenburg.nl>; Jan Vermeer
<J.Vermeer@Valkenburg.nl>
CC: Gianna Quaedflieg <G.Quaedflieg@Valkenburg.nl>; Guido Reehuis <G.Reehuis@Valkenburg.nl>
Onderwerp: Bezwaar van Chorale Valkenburg tegen het niet toekennen van de steun- en
herstelregeling culturele sector gemeente Valkenburg en verzoek tot heroverweging criteria
Urgentie: Hoog
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, leden van de gemeenteraad Valkenburg aan de
Geul/ Voorzitter van de Commissie EFTR,
Tot onze verbazing en teleurstelling vist Chorale Valkenburg achter het net bij de toekenning van
bovengenoemde subsidiegelden.
Het argument van de Gemeente Valkenburg aan de Geul, verwoord door beleidsmedewerker
mevrouw Quaedflieg, is dat wij als operakoor geen subsidiepartner zijn van de gemeente, omdat wij
te weinig leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Valkenburg?? Inmiddels zijn er 9 leden
woonachtig.
Ter informatie: sinds 10 jaar noemen we ons Chorale Valkenburg en niet meer Chorale 2000; dit
wordt straks in de nieuwe statuten bekrachtigd. De roots van de vereniging liggen in de gemeente
Valkenburg aan de Geul. Wij zijn immers onderdeel geweest van Walram's Genootschap.
De missie van Chorale is het bieden van een plek voor liefhebbers van met name, maar niet
uitsluitend, operamuziek en bij te dragen aan het culturele leven van Valkenburg en omgeving. De
standplaats is Valkenburg aan de Geul.
Ik vind deze subsidie afwijzing als voorzitter erg jammer, omdat Chorale Valkenburg meer erkenning
van de gemeente Valkenburg verdient. Al gedurende 60 jaar heeft ons koor bijgedragen aan het
culturele leven van de gemeente Valkenburg. We hebben concerten gegeven in de Nicolaas en
Barbarakerk, in de kerk van Houthem St Gerlach en in het Gerlachuspaviljoen. We hebben een opera
uitgevoerd in het openlucht theater, deelgenomen aan de 3X Bedankt concerten. We werken samen
met dansstudio Switch, met Walram en met de Kunst-en Cultuurraad.
We hebben de Kunst en Cultuur prijs van 2017 gewonnen.
Daarom wil ik als voorzitter een pleidooi houden om de subsidievoorwaarden nog eens te kritisch te
bekijken en te heroverwegen: bijvoorbeeld een criterium in te voeren dat recht doet aan output en
aan een bijdrage aan de culturele diversiteit. Wij zijn een koor met momenteel 30 leden afkomstig uit
de hele regio Zuid-Limburg. Leden uit Nuth, Schinnen, Heerlen, Hoensbroek, Maastricht. Het is geen
optie om bij een andere gemeente aan te kloppen voor deze subsidie, omdat onze leden versnipperd
zijn over de hele regio. Naar onze mening wel bij de gemeente Valkenburg gezien onze statutaire
standplaats en de uitvoering van de vele activiteiten binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Wij vinden dat wij in aanmerking komen voor een financiële bijdrage op grond van onze culturele
verdiensten voor Valkenburg en met name omdat we het enige regionale amateur operakoor zijn in
Zuid-Limburg. Dit zou u als gemeenteraad, als burgemeester en wethouders toch moeten koesteren?
Ik verneem graag voor de zomervakantie uw antwoord op ons verzoek.
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