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Geacht College en Raad,
Een belangrijke beslissing over een onderdeel van het culturele leven ligt voor u.
Deze raakt ook de Muziekschool. Vandaar dat ik deze brief schrijf.
Oe vier cultuurpoten van onze gemeente.
Toen de gemeente mij vroeg voorzitter te willen worden van het eerste bestuur van de stichting Muziekschool
Barneveld werd in dat gesprek een beeld geschetst van het culturele plaatje: Schaffelaartheater-MuziekschoolBibliotheek-Museum Nairac. Bij de eerste twee is al heel wat samengesmolten, mede door onze directeur Henk
Moes en door diverse contacten tussen de besturen van Theater en Muziekschool.
Zo'n jaar geleden is een voorstel verschenen over een cultuurproject voor kinderen en ouders in de gemeente
Barneveld waarbij alle vier bovengenoemde instituties een plaats hebben.
Uit dit projectvoorstel: "In zijn brede betekenis is cultuur de verzamelplaats van alles wat we als mensen
vormgeven om de wereld om ons heen te begrijpen."
Ik hoop dat we na uw beslissing verder kunnen werken aan de samenwerking van de vier culturele instellingen.
Ten behoeve van het onderwijs in onze gemeente en de inwoners van onze gemeente.
De Muziekschool en ons Theater.
Door de gemeentelijke keuze van één directeur voor ons Theater en Muziekschool is er een verweving ontstaan
tussen deze twee instellingen. De Muziekschool geeft vele muziekvoorstellingen voor leerlingen, ouders en
overige familieleden en belangstellenden in het Theater dat slechts één deur verder is. De conciërges van de
Muziekschool helpen het Theater bij diverse voorbereidingen en houden het gebouw van Theater en
Muziekschool in de gaten en in vorm. Vele vrijwilligers staan regelmatig klaar om muziek en
theateruitvoeringen te begeleiden en consumpties te verzorgen. Ook de Harmonie en diverse andere
Barneveldse muziekgroepen hebben zeer veer voordeel van ons Theater, haar (betaalde) medewerkers en
vrijwilligers.
Ik hoop dat na uw beslissing deze bovenstaande verweving, voorstellingen van Muziekschool en Barneveldse
muziekgezelschappen en inzet van conciërges, andere medewerkers en vrijwilligers verder kan worden
uitgebouwd.
Twee instellingen onder een hoede.
In de tweede helft van dit jaar moeten we afscheid nemen van onze directeur Henk Moes. Hij gaat met
pensioen. Henk Moes heeft van onze Muziekschool een financieel gezonde school gemaakt en onder zijn hoede
staat de Muziekschool nu met diverse projecten midden in het onderwijs. De besturen van het
Schaffelaartheater en Muziekschool staan voor de taak dit jaar een directeur te zoeken die beide instellingen
verder weet te versterken.
Ik hoop dat na uw beslissing wij een fantastische directeur kunnen benoemen die de komende jaren de
Muziekschool en Schaffelaartheater nog meer glans kan geven en die de samenwerking met Nairac en
Bibliotheek verder kan versterken. Voor het onderwijs aan onze kinderen en voor alle andere burgers in
Barneveld.
Ik wens u veel wijsheid in de besluitvorming over ons Schaffelaartheater.
Met vriendelijke gr

Victor Ploos van Am
voorzitter van het bestuur van de Stichting Muziekschool Barneveld.

