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Geachte Raadsleden,

Hierbij doe ik u een uiteenzetting toekomen van de afgelopen periode omtrent de
problematiek welke wij ervaren als Harmonie Juliana Waalre met betrekking tot de
situatie inzake het Klooster. Gezien de recente uitingen in de media over het
handelen van Harmonie Juliana hebben wij het idee dat u niet goed bent
geïnformeerd over onze beweegredenen. ln deze brief zal ik e.e.a. toelichten.
Wij waren begin 2019 als vereniging zeer content met de mogelijke uitkomst van het
behoud van de zaal en een geschikte partij "Frlturis" welke het Klooster ging
exploiteren. wij hadden de hoopvolle verwachting dat wij als vereniging weer l_0
jaar een dak boven ons hoofd hadden in waalre dorp, waar wij als Harmonie
wekelijks onze repetities konden voortzetten. Niets blijkt minder waar dan dat.
De huurtarieven zijn vorig jaar bekend gemaakt, in het kader van huurharmonisatie.
Deze prijzen zijn mede door u vastgesteld. Deze huurharmonisatie is gebaseerd op

vierkante meters, waardoor er toch grote prijsverschillen ontstaan tussen de
beschikbare zalen voor verenigingen binnen Waalre. Voor ons als Harmonie Juliana
betekent dit een huurverhoging van 23o%l welgeteld betalen wij dadelijk €g1,- per
week waar wij voorheen €35,- per week betaalden. De kleine zaal is geen optie voor
ons, omdat wij dan tussen twee opgetrokken muren moeten repeteren. wij hebben
meermalen een verzoek gedaan bij Futuris om uit te gaan van de prijs van de kleine
zaal met opening van de scheidingswand. Hier wilde Futuris niet aan meewerken.
ook in een gesprek op het Gemeentehuis met dhr. uijlenhoet en dhr. Hyams op 17
februari2020 hebben wij dit aangegeven en besproken. De heer Hyams zou een
gesprek aangaan met Futuris en hierop terugkomen. Tot op heden hebben wij hier
helaas geen reactie op mogen ontvangen.
In het Huis van Waalre betalen we wekelijks aanzienlijk minder. Dit zorgt voor een
verschil, en dit heeft niets met harmoniseren te maken. Hiermee ontstaat er zelfs
een concurrentie. Het huurverschil betekent een negatieve belasting op onze

financiële middelen, welke wij als vereniging ter beschikking hebben.
Ook de kosten voor concerten en extra repetities in weekenden stijgen enorm. Er is
aangekondigd dat in de weekenden commercieel tarief gerekend gaat worden. Dit
hebben we vorig jaar mogen ervaren toen we onze rel.inie voor het 100-jarig
bestaan in het Klooster organiseerden. Hier werden prijzen van €600,- per dag
gevraagd, alleen aan zaalhuur. wij hebben zelf barpersoneel geregeld, anders was
de prijs nog hoger. Omdat we jaarlijks minimaal drie activiteiten in het weekend
hebben, betekent dit een grote verhoging van de kosten. Dit kunnen wij als
vereniging simpelweg niet opbrengen en zou zich vertalen in een forse
contributieverhoging voor onze leden, waarmee het repeteren bij Juliana zo
kostbaar wordt dat dit uiteindelijk ook leden gaat kosten. Dit alles bij elkaar geteld
betekent dít een extra nadelig saldo aan enkel huur van €3000,- tot €4000,- per jaar
voor onze rekening. Dat is erg veel geld en is bijna te vergelijken met een jaar oud
papier ophalen.
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Dat er iets moest veranderen zijn wij het helemaal mee eens. Niet voor niets heb ik
als voorzitter van Harmonie Juliana mijn naam verbonden aan de werkgroep, om tot

een goede uitkomst te komen voor alle verenigingen binnen waalre. De
bovengenoemde zorgen leven niet enkel bij Harmonie Juliana, maar zijn ook
zichtbaar bij de VU, biljartclub, KBo, carnavalsverenigingen enzovoorts.

wij hebben bij Futuris

een wegjaagbeleíd in het Klooster ervaren. Deze zorgen
hebben wij veelvuldig met Dhr. Uijlenhoet besproken. wij vragen ons af of deze
zorgen bij u terecht zijn gekomen. Reeds in januari hebben wij onze beslissing al
bekend gemaakt.
Hiermee blijken de gemaakte keuzes in het verleden op een dusdanig negatieve
manier toegepast te zijn dat wij als vereniging het niet meer kunnen opbrengen om
in het Klooster te blijven repeteren. Een noodzakelijke verhuizing naar het Huis van

Waalre is hiermee voor onze vereniging een feit. Dit levert voor onze vereniging een
extra zorg mee betreffende onze leerlíngen in opleiding, omdat wij als vereniging
niet meer in het dorpshart aanwezig zijn. Dit betreuren wij enorm, maar als
vereniging staan wij met de rug tegen de muur. U als politíci zou het voor ons op
moeten nemen en niet moeten zeggen "ze geven het te makkelijk op,, of erger nog,
ons als "erg slap" wegzetten Ín de medía. wij voelen ons niet gehoord door de
Gemeente Waalre. De afgelopen jaren is er vanuit de Raad geen enkel lid geweest
welke in contact met ons bestuur is getreden over de gang van zaken (met
uitzondering van dhr. Uijlenhoet). Ons verhaal is hiermee niet gehoord en gezien de
media-uitingen vermoedelijk niet met u gedeeld, vandaar dit schrijven.
lk beschouw dit als medeburger van waalre en deelnemer van de werkgroep het
Klooster als een enorm verlies voor onze gemeenschap en afbreuk binnen Waalredorp. Wij als Harmonie Juliana hebben nog altijd de wens en intentie om muziek te
maken in het Klooster. wel tegen reële prijzen (geen concurrerende) en goede
afspraken over opslag van instrumentarium voor de lange termijn. Wat ons betreft
staat het gesprek nog altijd open.

Met vriendelijke groet,
Namens het voltallige bestuur Harmonie Juliana

Voorzitter

Hormonie Juliana woolre is drager von de Koninktijke Erepenning
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