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“Op weg naar 100 jaar” 

Harmonie in ontwikkeling 

 

Is een beleidsmatige toekomstvisie van Stichting Harmonie Eendracht Maakt Macht uit Budel, 

opgesteld door een werkgroep gedurende 2010 en 2011 en heeft tot doel een duidelijk 

geformuleerde, complete en realistische visie op de toekomst te geven. 
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Woord vooraf 

Het bestuur van Harmonie EMM Budel vond het noodzakelijk na te denken over de 

toekomst. Ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van de harmonie en de 

afnemende ledenaanwas ondanks grote inspanningen tot werving van leden, geven 

reden tot bezinning op de toekomst. De vraag kwam ter tafel hoe Harmonie EMM 

Budel haar 100-jarig bestaan in 2021 gaat beleven en hoe zij dan in de samenleving zal 

staan.  

Met deze gedachte heeft het bestuur een projectgroep gestart, die allereerst de 

basisvragen over de toekomst dient te formuleren en vervolgens in hoofdlijnen een 

antwoord op de vragen tracht te geven. Dit heeft geleid tot deze toekomstvisie die als 

leidraad dient voor het huidige en toekomstige bestuur om EMM op alle gebieden 

gezond te houden. 

In verschillende sessies heeft de projectgroep overlegd en gediscussieerd over de te 

formuleren vragen en de antwoorden hierop. Via vervolgbesprekingen en 

communicatie via e-mail zijn de gedachten op papier gezet. Het resultaat is deze 

toekomstvisie. Dit document dient niet gezien te worden als uitputtend of dicterend, 

maar als richting gevend, als dirigerend. Verdere uitwerking van diverse punten zal 

dienen te geschieden op basis van beschikbaarheid van mensen, tijd en middelen, dan 

wanneer het door het bestuur als wenselijk cq. noodzakelijk wordt bestempeld.  

De werkgroep hoopt middels dit document een zinvolle bijdrage te leveren aan een 

bloeiend voortbestaan van Harmonie EMM Budel. 

 

De Werkgroep “Toekomstvisie” december 2011 

Michel Achten 

Willem Govers 

Willem van Lierop 

Gerard Noten 

Harry Rooijakkers 

Johan Vos 
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Samenvatting 

Harmonie EMM Budel bestaat in 2011 90 jaar. Deze toekomstvisie wil een beeld 

schetsen van de zaken die EMM moet en kansen die EMM kan realiseren voor het 100 

jarig bestaan. 

EMM is een harmonie met een rijke historie. De huidige situatie kan als gezond en 

stabiel worden gezien, maar EMM wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. 

Voor de toekomst worden er kansen, maar ook bedreigingen voorzien. Vooral voor de 

terugtrekkende overheid en lage aanwas van leden dient EMM een antwoord te 

vinden. Hierbij wordt in grote lijnen gedacht aan het steeds meer commercieel 

exploiteren van allerlei, ook niet-muzikale activiteiten en het aantrekken van nieuwe 

leden door het bieden van meer diversiteit met verhogen van laagdrempeligheid en 

behoud van niveau. 

Daarnaast heeft EMM de ambitie om zich te ontwikkelen tot een meer regionale 

speler op het gebied van Hafa muziek, mogelijk in samenwerking met verenigingen op 

het gebied van zang, dans en/of toneel en door het aangaan van waardevolle 

partnerschappen met commerciële partijen. Ook een passende huisvesting en hoge 

mate van binding met de maatschappij en bedrijfsleven is onderdeel van de ambitie. 

Om tot realisatie te komen zullen de diverse wensen en eisen nader moeten worden 

onderzocht. Hiertoe zal de kennis, expertise en het potentieel onder de leden 

aangewend moeten worden.  

Indien geslaagd wordt in het realiseren van alle basiseisen en invulling van een aantal 

wensen, staat EMM een mooie toekomst te wachten. 
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Inleiding  

i.1 Aanleiding      

Als gevolg van ontwikkelingen betreffende financiën, aanwas van leden, huisvesting 

en opleidingen, leven er binnen het bestuur vragen en zorgen omtrent de 

ontwikkeling van de harmonie naar de toekomst. Dit wordt mede gevoed door 

ontwikkelingen zoals het bestuur die waarneemt bij zusterverenigingen. Er is behoefte 

aan een handvat om toekomstig beleid op af te kunnen stemmen en zo tijdig te 

kunnen handelen op knelpunten. Hieruit is het opstellen van een toekomstvisie als 

idee ontsproten. 

 

i.2 Samenstelling werkgroep 

Om te komen tot een document waarin EMM in al haar facetten behandelt wordt en 

adequate oplossingsrichtingen aangedragen worden, bleek het wenselijk om een 

werkgroep samen te stellen. Ook omvang van de werkzaamheden, daadkracht en 

doeltreffendheid speelden in deze beslissing een rol. Het bestuur heeft gemeend deze 

werkgroep uit bestuursleden samen te stellen, daar het opstellen van deze 

toekomstvisie in eerste instantie een interne aangelegenheid is. 

 

Uit het bestuur van EMM is een werkgroep gevormd bestaande uit zes personen. Drie 

hiervan zijn spelende leden. Het betreffen personen met diverse achtergronden, 

bestuurstaken, ervaring en leeftijden. Op deze manier is er getracht een werkgroep te 

vormen met een brede visie. 

  

i.3 Vraagstelling      

De onderliggende vraagstelling, op basis waarvan is besloten over te gaan tot het 

opstellen van deze toekomstvisie is: 

Hoe kunnen we zorgen voor behoud en versterking van EMM? 

 

i.4 Doelstellingen 

De beoogde doelstellingen, welke ten grondslag liggen aan dit document zijn: 

- Waarborgen van continuïteit van EMM; 

- Verbeteren financiële positie;  

- Realiseren van groei van EMM; 

- Versterken en uitbouwen netwerk; 

- Intensiveren relaties met sponsoren; 

- Versterken van banden met zusterverenigingen; 

- Profileren EMM naar (lokale) samenleving; 

- Afhankelijkheid EMM van lokale overheid verkleinen; 

- Betere dienstverlening naar de leden. 

 

  



 

 

     Harmonie EMM toekomstvisie 2021     Versie 21-12-2011 

8 “ Op weg naar 100 jaar”  

i.5 Opdrachtstelling      

De opdracht van de werkgroep bestaat uit het opstellen van een document, waarin de 

inventarisatie en verslaglegging van alle aspecten die EMM raken wordt verwoord en 

een heldere visie en beleidsmatige handvaten worden aangereikt. Ook het 

presenteren van dit document is onderdeel van de opdracht. Dit alles met 

inachtneming van de vraagstelling en doelstellingen.  

 

i.6 Afbakening 

Dit document behelst geheel harmonie EMM inclusief alle geledingen, leden, en 

betrokkenen. Eventuele genoemde relevante, van invloed zijnde externe factoren en 

organisaties zoals publiek, gemeentelijke overheid, andere verenigingen, 

(muziek)scholen en belanghebbenden vallen buiten de invloedssfeer van dit document 

en zijn enkel als voorbeeld of ter illustratie opgenomen.  

 

i.7 Plan van aanpak  

Middels brainstormsessies en bijeenkomsten, is in volgende stappen gekomen tot dit 

document. In volgorde: 

1. Formuleren vraagstelling, doelstellingen en opdracht; 

2. Afbakenen opdracht; 

3. Inventarisatie huidige situatie, formuleren knelpunten, vragen en zorgen; 

4. Formuleren sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen; 

5. Opstellen lijst van wensen en eisen; 

6. Formuleren van oplossingsrichtingen; 

7. Opstellen stappenplan; 

8. Opzet document; 

9. Presentatie aan bestuur; 

10. Presentatie aan leden; 

11. Verspreiding gemeente, zusterverenigingen en belanghebbende derden; 

12. Eventueel overleg gemeente, zusterverenigingen en belanghebbende derden. 
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Deel 1: Verleden en heden 
 

1. Geschiedenis  

Fanfare Eendracht Maakt Macht ontstond in 1921 door de fusie van de fanfares 

Mutua Fides (1857) en De Volharding (1891). De Volharding was een afsplitsing van 

Mutua Fides en wist deze uiteindelijk in ledenaantal en niveau te overstijgen.  Het 

samensmelten van de twee verenigingen werd gedicteerd door de pastoor en de 

burgemeester, nadat deze constateerden dat geen van beide verenigingen nog 

toekomst had. Dit was te wijten aan teruglopende ledenaantallen. In 1947, kort nadat 

EMM weer was opgestart na de oorlog, werd om diverse redenen besloten om de 

vereniging om te zetten in een harmonie.  

 

Zowel EMM als haar voorgangers hebben in het verleden altijd een vooraanstaande 

rol gespeeld in het Budelse maatschappelijk en culturele leven. Lange tijd was EMM 

waarschijnlijk de belangrijkste vereniging in het dorp. Dit had met name te maken met 

de onmisbaarheid van een muziekgezelschap om allerlei evenementen en 

gebeurtenissen muzikaal te omlijsten. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat er ook 

enkele decennia lang een geleding voor toneelspel binnen de vereniging bestond.  

 

EMM was dus belangrijk voor de gemeenschap, maar andersom was de gemeenschap 

ook van groot belang voor EMM. Zonder steun van de bevolking was er immers geen 

aanwas van nieuwe muzikanten en geen bron van inkomsten. Ook in vroeger jaren 

was de vereniging namelijk afhankelijk van inkomsten uit bijvoorbeeld loterijen en het 

organiseren van evenementen. Hierin is EMM altijd bijzonder vindingrijk en succesvol 

gebleken. Er moet bijvoorbeeld gedacht worden aan concertavonden, muziekfestivals, 

openlucht optredens, het organiseren van dansavonden in zalen of tenten, maar ook 

evenementen als een braderie, automarkt en kofferbakverkoop.  

 

Verder was EMM aanwezig bij alle gebeurtenissen van enig belang die plaatsvonden in 

en rond Budel. Denk hierbij aan processies, kermis, Koninginnedag, dodenherdenking, 

50 jarige huwelijksfeesten en zelfs serenades voor terugkerend Indiëgangers.  

 

Omdat de band met de lokale samenleving cruciaal was voor het voortbestaan van 

EMM, zorgde men er in het verleden voor dat de contacten met de notabelen goed 

waren. Zo was normaliter de pastoor de beschermheer en de burgemeester de 

erevoorzitter. Verder werd er door de pastoor een Moderator aangesteld om toezicht 

te houden op de naleving van de katholieke regels. Hierdoor mocht EMM in het 

verleden de titel RK (Rooms Katholiek) voeren.  

 

Meestal zetelden er een raadslid en/of ambtenaar in het bestuur. Verder bestond het 

bestuur uit ondermeer een leraar of schoolhoofd. Deze zorgden voor voldoende 

nieuwe muzikanten. De Budelse brouwer, de heer Arts, is ook lange tijd bestuurslid 

geweest. Hierdoor waren ook de contacten met de lokale kasteleins erg goed. EMM 

zorgde namelijk voor klandizie. In het verleden was het ook heel gewoon om al 

spelend een rondgang langs de cafés te doen.   
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EMM is dus altijd een dynamische vereniging geweest. Ondanks diverse dalen, heeft 

de harmonie zich altijd stand weten te houden, mede dankzij de steun vanuit de 

Budelse bevolking.  

 

Voor meer informatie omtrent de geschiedenis van EMM wordt verwezen naar het 

boek “Van muzijkgezelschap tot harmonie: harmonie EMM 90 jaar” 

 

2. Heden 
 

2.1 Activiteiten  

     

2.1.1 Opleidingen/ledenwerving 

Voor meer informatie omtrent eisen en regelingen inzake opleidingen: www.vnm-

nederland.nl en www.brabantse-muziekbond.nl 

 

Opleidingen. 

EMM maakt gebruik van twee instituten voor de opleiding van haar leden. De meeste 

leden krijgen les via de Stichting Muziekatelier Grensland. Dit is een samenwerkings-

verband van de harmonieën uit Hamont, Hamont Lo, Soerendonk, Gastel, Budel 

Schoot, Budel-Dorplein en Budel. 

 

Het opleidingstraject van een muzikant start meestal rond het 8
e
 of 9

e
 levensjaar en 

begint altijd met de Algemene Muzikale Vorming (AMV of blokfluitles). Deze opleiding 

duurt twee jaar, waarna in overleg een blaasinstrument of percussie wordt gekozen. 

Op dit moment heeft EMM jaarlijks 5 tot 10 AMV-leerlingen op blokfluit. Voor 

percussie is het niet (altijd) noodzakelijk om de AMV-opleiding te volgen. 

 

Indien er gekozen wordt voor een blaasinstrument, treedt de leerling na één jaar les 

toe tot de speelgroep Krek Wa’k Wou. Hier leren ze samen met anderen te spelen. 

 

Na een half jaar in de speelgroep, treden de leerlingen toe tot het opleidingsorkest 

(jeugdorkest). 

 

Gedurende de opleiding, is het de bedoeling dat de leerlingen groeien in de 

beheersing van hun instrument. Daartoe wordt twee maal per jaar een rapport 

uitgereikt. Ook dienen er diploma’s behaald te worden. Toetreding tot het 

harmonieorkest vindt pas plaats nadat minimaal het A en B diploma behaald worden. 

Tevens dienen de muzikanten auditie te doen om toegelaten te kunnen worden. De 

dirigent van het harmonieorkest neemt de audities af en beslist of een muzikant 

voldoende ontwikkeld is om plaats te mogen nemen in het orkest. Op dit moment zijn 

er meer dan 40 leerlingen op een blaasinstrument. 

 

Leerlingen worden aangemoedigd mee te doen aan solistenconcoursen. Het meest 

bezochte solistenconcours wordt door Stichting Muziekatelier Grensland 
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georganiseerd en vindt eenmaal per jaar plaats. Ook kunnen de leerlingen zich jaarlijks 

presenteren aan familie, zowel solistisch als gezamenlijk.  

De leerlingen die kiezen voor percussie, krijgen les aan van het Regionaal Instituut 

voor Cultuur en Kunst (RICK) te Weert.  

 

Op dit moment krijgen bijna 20 percussieleerlingen van EMM daar les. Ook wordt er 

sporadisch gebruik gemaakt van de diensten van RICK als er voor een blaasinstrument 

geen of onvoldoende docenten aanwezig zijn binnen muziekatelier Grensland. 

 

De leerlingen op percussie stromen na ongeveer één jaar door naar de 

jeugdpercussiegroep, dit vindt plaats in overleg met de dirigent. 

 

Ledenwerving: 

Aanwas van nieuwe muzikanten is cruciaal voor het voortbestaan van EMM. Werving 

hiervan geschiedt met name in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Een deel van de nieuwe 

muzikanten worden aangemeld door ouders die reeds een band hebben met de 

harmonie. Verder tracht EMM om, bijvoorbeeld in samenspraak met de lokale 

basisscholen, kinderen te interesseren voor muziek. Ook worden er jaarlijks 

proeflessen op de basisscholen georganiseerd en kunnen kinderen komen kijken bij de 

jaarlijkse presentatie die de jonge muzikanten houden. Verdere aanwas van leden kan 

ook plaatsvinden doordat oud-muzikanten herintreden of muzikanten van buitenaf 

besluiten lid te worden. 

 

2.1.2 Muzikale activiteiten 

Voor meer informatie omtrent eisen en regelingen inzake concoursen, 

landskampioenschappen en solistenconcoursen: www.vnm-nederland.nl en 

www.brabantse-muziekbond.nl 

 

Optredens: 

Diverse malen per jaar worden er optredens verzorgd. Het aantal bedraagt ongeveer 

25 (verdeeld over alle geledingen van de harmonie). De diverse geledingen van EMM 

presenteren zich zo gezamenlijk of afzonderlijk aan het publiek. Deze optredens 

vinden plaats doorheen het gehele jaar en op diverse locaties. In de meeste gevallen is 

er een duidelijke aanleiding voor een concert. Hierbij kan gedacht worden aan een 

nieuwjaarsconcert, voorjaarsconcert, een voorspeelavond, optredens met kerst, of het 

opluisteren van lokale activiteiten zoals de aankomst van Sint Nicolaas, de 

avondwandelvierdaagse of opening van de kermis. 

 

Evenementen: 

Periodiek organiseert EMM twee grote evenementen t.w. de Buulse Proms en haar 

“kleinere broer” de JeugdProms. Deze evenementen bieden een podium voor alle 

muzikanten uit de diverse geledingen, om hun passie en capaciteiten te tonen. Deze 

evenementen hebben door de jaren heen aan omvang gewonnen, hetgeen het succes 

ervan onderstreept. Voor veel muzikanten zijn dit dan ook gelegenheden om naartoe 

te leven. 



 

 

     Harmonie EMM toekomstvisie 2021     Versie 21-12-2011 

12 “ Op weg naar 100 jaar”  

Concoursen en landskampioenschappen: 

Minimaal eens per vijf jaren dienen het harmonieorkest en de percussiegroep hun 

niveau te laten toetsen door deelname aan een concours. Hierbij wordt door een 

deskundige jury een oordeel geveld over de prestatie, een en ander volgens de 

normen van de federatie. Indien de prestatie naar het oordeel van de jury hoog 

genoeg is, vindt er niet enkel een promotie plaats, maar kan ook deelgenomen 

worden aan de landskampioenschappen. Zowel het harmonieorkest als de tamboers 

hebben door de jaren heen al meerdere malen deze prestigieuze titel in de wacht 

weten te slepen. 

 

Eenmaal per jaar kan, op vrijwillige basis, deelgenomen worden aan het 

Slagwerkfestival of Everard Winters Wisselbeker Festival, beiden georganiseerd door 

De Kleine Kring, een samenwerkingsverband tussen muziekverenigingen uit de 

gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Someren. Hoewel de uitslag bij deelname 

niet van invloed is op de erkenning van het niveau door de Brabantse bond van 

muziekverenigingen en Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM), is deze in het 

verleden wel een goede graadmeter gebleken. 

 

Tevens neemt het jeugdorkest periodiek deel aan het EMJ (Europees Muziek festival 

voor de Jeugd) te Neerpelt om zich te meten met jeugdorkesten uit de gehele wereld. 

 

Solistenconcoursen: 

Op individueel niveau, wordt muzikanten de gelegenheid geboden deel te nemen aan 

diverse solistenconcoursen. Het concours georganiseerd door Muziekatelier 

Grensland, is hiervan bij de leden het meest bekend. Indien hier goed wordt 

gepresteerd, kan er geopteerd worden om deel te nemen aan het solistenconcours 

van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen. Een eventuele laatste stap zijn de 

concoursen van de federatie, waarop de titel van landskampioen valt te behalen.  Met 

name leden van de percussiegroep presteren hierbij goed. Er werden al diverse 

nationale kampioen- schappen behaald. 

 

2.2 Geledingen  

     

2.2.1 Harmonieorkest 

Het harmonieorkest van EMM bestaat uit ongeveer 70 leden. Vanaf 1982 is het orkest 

opgeklommen van de derde (toen nog) afdeling naar de 1
e
 divisie nu. Het orkest staat 

sinds november 2002 onder leiding van Frans van Dun. 

 

Het harmonieorkest staat vooral bekend om haar brede kwaliteiten en vele successen 

door de jaren heen. De gemiddelde leeftijd van het orkest ligt met 28 jaren erg laag. 

Dit in combinatie met het huidige muzikale niveau, maakt dat het orkest naar 

verwachting in de komende tijd voldoende bezetting zal behouden.  

 

Vanwege het muzikale niveau, zijn er eisen voor toetreding. Elke muzikant dient 

minimaal B diploma te hebben behaald en bovendien auditie te doen alvorens 
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toegelaten te worden.  Bij grote  uitzondering kunnen muzikanten met een A diploma 

worden toegelaten, doch enkel indien geschiktheid door auditie is gebleken en 

behaling van het B-diploma in het verschiet ligt.  

 

Repetities vinden wekelijks plaats op maandag in gemeenschapshuis De Borgh te 

Budel. Het inlasten van extra repetities vind enkel plaats indien daartoe noodzaak is. 

Eventuele afwijkende locaties voor repetities worden dikwijls gekozen in het kader van 

een voorbereiding op belanghebbende uitvoeringen, zoals concoursen, 

landskampioenschappen of de Buulse Proms. 

 
2.2.2 Percussiegroep 

De percussiegroep telt circa 20 muzikanten. De groep staat sedert september 2009 

onder leiding van Guido Pouwels.  

 

De percussiegroep heeft de beschikking over een compleet en breed scala aan 

percussie-instrumenten, zowel ritmisch als melodisch. Toetreding tot de 

percussiegroep vindt plaats nadat de betrokken muzikant, naar het oordeel van de 

dirigent voldoende opleiding en speelervaring heeft genoten. De geplande 

uitvoeringen en de noodzaak tot bezetting of uitbreiding van de groep spelen ook een 

rol bij de toelating.  

 

Repetities vinden wekelijks plaats op maandag in gemeenschapshuis De Borgh. Het 

inlasten van extra repetities vind enkel plaats indien daartoe noodzaak is.  

 

2.2.3 Opleidingsorkest (jeugdharmonie) 

Het opleidingsorkest van EMM bestaat momenteel uit ongeveer 40 leden en wordt 

sinds januari 2007 geleid door Dennis Lebens. Het opleidingsorkest is een volwaardig 

orkest, met een complete bezetting. Deze bezetting bestaat goeddeels uit jeugdige 

leden in de leeftijd van 11 tot 21 jaar, aangevuld met enkele ervaren muzikanten uit 

het harmonieorkest.  

Het niveau van het jeugdorkest valt te taxeren op vierde divisie. Gezien de functie van 

het orkest, is de enkele voorwaarde tot toetreding, dat kandidaten bij EMM in 

opleiding dienen te zijn.  Muzikanten treden na één jaar les op hun instrument toe tot 

het inspeelorkest Krek Wa’k Wou. Na een half jaar in dit inspeelorkest treden de 

muzikanten toe tot het Opleidingsorkest. 

 In vervolg op het succes van de Buulse Proms, is in 2006 voor de eerste keer de 

JeugdProms georganiseerd. Zoals de naam doet vermoeden, wordt dit evenement 

muzikaal begeleid door het opleidingsorkest. De JeugdProms zijn primair door en voor 

jeugdigen tot 21 jaar en kennen een concept analoog aan de Buulse Proms. 

Andere activiteiten waaraan het orkest deelneemt, zijn onder andere het Europees 

Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) te Neerpelt en de Jeugdmuziekdag, georganiseerd 
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door verenigingen aangesloten bij De Kleine Kring. Verder wordt er met enige 

regelmaat uitvoeringen gegeven in en rondom Budel. 

 

2.2.4 Jeugdpercussiegroep 

De jeugdpercussiegroep van EMM staat sinds september 2009 onder leiding van Lars 

van Tulden. De groep telt 10 muzikanten, die een opleiding hebben gehad van 

ongeveer 1 à 2 jaar.  

De jeugdpercussiegroep repeteert iedere zondag morgen in De Borgh. Het programma 

bestaat uit marsen en concertwerken waarbij een grote variëteit aan percussie-

instrumenten aan bod komt. Op die manier maken de muzikanten kennis met de 

diverse instrumenten.  

 

Een aantal maal per jaar worden er optredens verzorgd. Dit is het geval tijdens het 

voorjaarsconcert en de voorspeelavond voor de startende muzikanten op blokfluit. 

Eenmaal per jaar vindt er een optreden plaats voor familie, waarbij iedere muzikant 

een stukje ten gehore brengt en er gezamenlijk opgetreden wordt. 

 

2.2.5 Speelgroep “Krek Wa’k Wou” 

In 1996 heeft EMM besloten een speelgroep op te richten. De speelgroep is bedoeld 

voor jonge muzikanten die van blokfluit zijn overgestapt op een blaasinstrument en 

één jaar les hebben gehad op dit instrument. De speelgroep, Krek Wa’k Wou, staat 

onder leiding van Nicky Lammers en bestaat momenteel uit 5 beginnende muzikanten. 

De speelgroep kan gezien worden als  “springplank” naar het opleidingsorkest . 

Repetities vinden plaats iedere zaterdag in De Borgh.  

 

2.2.6    De lustige slagwerkers 

Sedert 2010 heeft EMM het initiatief genomen voor een percussiegroep voor mensen 

met een lichte verstandelijke beperking.  Deze groep bestaat momenteel uit 4 leden 

en nieuwe leden worden gezocht.  Lars van Tulden is als instructeur aangesteld. 

 

2.3 Middelen 

2.3.1 Financieel 

Onderstaand wordt de financiële positie van EMM in kaart gebracht. Jaarlijks wordt 

aan de leden een gedetailleerd overzicht van de exploitatie gegeven. 

 

2.3.1.1 Inkomsten 

 

2.3.1.1.1 Contributie en eigen bijdragen   

De contributie is opgebouwd uit 3 delen te weten de vaste basiscontributie, bijdrage 

instrumenten en bijdrage lesgelden (waarbij nog onderscheid wordt gemaakt tussen 

leden jonger en leden ouder dan 18 jaren).  Voorts worden er in diverse specifieke 

gevallen aanvullende bijdragen gevraagd voor bijvoorbeeld examengelden of 
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verzekeringspremies. De contributie en aanvullende bijdragen bedragen ongeveer 

49% van de jaarlijkse inkomsten.  

 

2.3.1.1.2 Donaties/sponsoring  

Donaties en sponsoring worden jaarlijks minder en dragen 1 – 2% bij aan de jaarlijkse 

inkomsten. 

 

2.3.1.1.3  Proms e.a. concerten/uitvoeringen    

De inkomsten van de  Promsconcerten worden grotendeels geherinvesteerd in licht en 

geluid c.q. de show.  Het resultaat wordt gedurende 3 jaar gebruikt voor diverse 

activiteiten en aankoop van instrumenten.  In de nieuwe sporthal blijkt het onhaalbaar 

een redelijke vergoeding over te houden.  Gezien de grote financiële risico’s zijn de 

‘commerciële  activiteiten’ ondergebracht in een aparte stichting genaamd: 

Cranendonck Culturele Activiteiten.  Andere concerten en uitvoeringen zoals bv. met 

Gerard van Maasakkers of serenades leveren ook een klein resultaat op.  Alle overige 

concerten leveren geen bijdrage aan de exploitatie doch kosten veelal geld. 

 

2.3.1.1.4  Subsidies    

De bijdrage van de gemeente is sedert 2010 gekoppeld aan het aantal leden in 

opleiding plus een beperkte basissubsidie. Deze subsidie bedraagt ongeveer 23% van 

de jaarlijkse inkomsten. De basissubsidie is afhankelijk van het totaal aantal leden.  

Tevens krijgt muziekatelier Grensland een subsidie die deels aan EMM ten goede komt 

middels een korting op de lesgelden. Deze subsidie ligt voor 4 jaar vast in een 

overeenkomst met de gemeente Cranendonck. 

 

2.3.1.2 Kosten 

De kosten van een harmonie vallen globaal in 5 sectoren uiteen t.w. opleidingen, 

muzikale leiding (dirigenten), instrumentarium, accommodatie en overige. 

 

2.3.1.2.1  Opleidingen  

De opleidingskosten zijn de grootste onkostenpost van onze harmonie.  Jaarlijks 

bedragen deze ongeveer 36% van de exploitatie.  Hierbij moet worden aangetekend 

dat opleidingen moeten plaatsvinden binnen het Raamplan Hafabra, dat eisen stelt 

aan opleidingen en daarmee ook aan hun docenten.  In bijna alle gevallen is sprake 

van  beroepsleerkrachten met conforme beloningen.  Dit maakt de opleiding relatief 

duur. 

 

2.3.1.2.2  Muzikale leiding 

De directiekosten zijn aanzienlijk en behelzen ongeveer 25% van het jaarlijkse budget.  

Hiervoor zijn 2 instructeurs voor percussie en 3 voor de harmonieorkesten werkzaam. 

Met name de directiekosten voor het harmonieorkest zijn aanzienlijk.  Wel moet 

hierbij in ogenschouw worden genomen dat de kosten marktconform zijn gezien de 

benodigde kwaliteit. 
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2.3.1.2.3  Instrumentarium 

De kosten voor instrumentarium zijn te verdelen in aanschaf nieuwe instrumenten en 

onderhoudskosten. Opgemerkt dient te worden dat met name leden van het 

harmonieorkest kiezen voor een eigen instrument.  De onderhoudskosten zijn dan 

voor eigen rekening.  De harmonie heeft een gunstige aankoopregeling om eigen 

instrument bezit te stimuleren.   

De sluitpost in de begroting is vaak (noodgedwongen) de aanschaf van nieuwe 

instrumenten.  Gezien de geringe financiële armslag wordt jaarlijks maximaal 4 tot 5% 

van het totale budget uitgegeven aan nieuwe instrumenten.  Er wordt momenteel 

onderzocht om een forse nieuwe investering, die deels gesubsidieerd zal zijn, te doen 

om het instrumentarium deels te verbeteren en te vervangen.   

 

2.3.1.2.4  Accommodatie 

De accomodatiekosten zijn voornamelijk de huur van gemeenschapshuis De Borgh.  

Deze bedragen zo’n 5% van het jaarlijkse budget.  Daarmee is de Harmonie een 

belangrijke gebruiker van De Borgh. Er is vastgesteld dat de ruimte momenteel te 

beperkt is, met name de opslagruimte. 

 

2.3.1.2.5  Overig 

De overige kosten betreffen de meer variabele en operationele kosten zoals 

verzekeringen, BUMA rechten, presentjes, secretariële- en administratiekosten, 

aankoop muziekstukken, drukwerk, vergaderkosten, bankkosten, transportkosten en 

kosten voor het geven van diverse uitvoeringen.  Vele vrijwilligers staan EMM gratis 

terzijde.  Het bestuur betaalt haar eigen kosten (ook tijdens bestuursvergaderingen) 

en ontvangt derhalve geen enkele vergoeding.    

Overige kosten verschillen erg per jaar als gevolg van diverse activiteiten. Deelname 

aan een concours bijvoorbeeld, kan behoorlijke kosten met zich meebrengen. 

 

2.3.2  Interne Relaties   

Als organisatie drijft EMM op mensen. In allerlei posities geven betaalde krachten, 

vrijwilligers en leden vorm aan EMM. Dit kan zowel binnen als buiten EMM 

plaatsvinden. Een persoon kan diverse functies bekleden binnen EMM en hoeft niet 

noodzakelijk ook lid te zijn. De functies en werkzaamheden zijn onder te verdelen in 

volgende groepen.  

 

2.3.2.1  Leden 

Blokfluiters: 

 Beginnende muzikanten, meestal in de leeftijd tussen 7 en 9 jaar. 

 

Leden op instrument in opleiding: 

Muzikanten die de opleiding op blokfluit hebben afgerond en gekozen hebben voor 

een blaasinstrument. 
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Leden percussie in opleiding: 

Muzikanten die de opleiding op blokfluit hebben afgerond en gekozen hebben voor 

percussie. 

 

Leden Krek Wa’k Wou: 

Muzikanten die minimaal één jaar les hebben gehad op een blaasinstrument. 

 

Leden opleidingsorkest: 

Muzikanten die zijn doorgestroomd vanuit Krek Wa’k Wou en enkele ervaren 

muzikanten en percussionisten ter ondersteuning. 

 

Leden harmonie orkest: 

Ervaren muzikanten die zijn doorgestroomd na auditie vanuit het opleidingsorkest of 

ervaring en voldoende niveau hebben om direct in te stromen na auditie. 

  

Leden jeugdpercussiegroep: 

Percussionisten met minimaal één jaar les, ondersteund door enkele ervaren 

percussionisten. 

  

Leden percussie: 

Ervaren percussionisten die zijn doorgestroomd vanuit de jeugdpercussiegroep of 

ervaring en voldoende niveau hebben om direct in te stromen na auditie. 

 

Leden van De lustige slagwerkers: 

Percussionisten met een lichte verstandelijke beperking en voldoende talent en/of 

ervaring voor deelname. 

  

Steunende leden: 

Steunende leden zijn niet als muzikant actief binnen EMM, maar zijn wel lid. Zij geven 

op die manier een financiële steun aan de harmonie. Steunende leden kunnen wel 

non-muzikale activiteiten binnen EMM ontplooien. 

 

Leden van verdienste: 

Leden van verdienste worden benoemd door het bestuur. Benoeming vindt plaats op 

basis van langdurige, bijzondere inzet voor EMM. 

  

Ereleden: 

Ereleden worden benoemd door het bestuur. Benoeming vindt plaats op basis van 

zeer langdurige, uitzonderlijke verdienste door inzet voor EMM. 

 

2.3.2.2  Bestuur 

Het bestuur van EMM bestaat uit een dagelijks bestuur en diverse commissies. Op dit 

moment telt het dagelijks bestuur 11 leden. Zij geven vorm aan het beleid van EMM, 

houden contact met de diverse commissies en externe organisaties en leiden 

praktische, financiële en beleidsmatige zaken binnen de harmonie in goede banen. 
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Het bestuur bestaat deels uit muzikanten. Bestuursleden hoeven niet als lid 

ingeschreven te zijn, maar accepteren de functie altijd op vrijwillige basis. 

 

Binnen EMM bestaan de volgende doorlopende commissies: 

 

- Beheerraad: Onderhoud de contacten met de leerlingen en opleidingsinstituten. 

- Muziekcommissie: Bepaalt het muzikale programma van het harmonieorkest. 

- Agendacommissie: Beheert de agenda m.b.t. de muzikale activiteiten. 

- Activiteiten commissie: Organiseert niet-muzikale activiteiten 

 

Voor diverse grotere cq. sporadische projecten worden dikwijls tijdelijke 

commissies/werkgroepen ingericht. 

 

2.3.2.3  Vrijwilligers 

Bij diverse activiteiten kan EMM steunen op de inzet van vele vrijwilligers. Zij helpen 

met het regelen en verzorgen diverse hand en spandiensten. De vrijwilligers hebben 

een belangrijke taak. Door hun inzet, worden de leden van EMM minder belast bij 

omvangrijke evenementen. 

 

2.3.2.4 Professionals 

Zie 2.3.3.2 

 

2.3.3 Muzikaal  

 

2.3.3.1  Opleidingen 

Opleiding van de muzikanten van EMM is uitbesteed aan de Grensland Muziekschool 

en het RICK. Binnen deze instituten zijn vele mensen, betaald en vrijwillig werkzaam in 

diverse functies. Hierbij moet gedacht worden aan de docenten, coördinatoren en 

besturen. 

 

2.3.3.2 Muzikale leiding 

De muzikale leiding van EMM is in handen van diverse personen, zoals in paragraaf 2.2 

vermeld.  

 

2.3.3.3  Bezetting 

De bezetting binnen de diverse geledingen van EMM wordt als bevredigend, maar niet 

optimaal ervaren. Met name in het harmonieorkest en opleidingsorkest worden 

problemen ervaren in de bezetting van bepaalde instrumentgroepen. Voor het 

harmonieorkest resulteert dit bij belangrijke uitvoering in het gebruik van 

gastmuzikanten.  

 

2.3.3.4 Muzikale richting 

Muzikaal gezien richt EMM zich op verscheidenheid. Het wordt als belangrijk en 

prettig ervaren dat binnen alle geledingen een grote diversiteit aan muziekstijlen en 

speelniveaus aan bod komen en er voldoende verschillende interessante uitvoeringen 
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plaatsvinden. Het beleid is erop gericht deze situatie te handhaven en waar mogelijk 

te versterken en beter uit te dragen naar de buitenwereld. 

 

2.3.4  Materieel 
 

2.3.4.1  Instrumentarium    

Iedere spelend lid van de harmonie dient beschikking te hebben over een instrument. 

Reeds vele leden hebben zelf een instrument aangeschaft, hetgeen EMM als positief 

ziet en ook wordt gepromoot. Desondanks bezit EMM als harmonie toch een groot 

aantal instrumenten. Hiervoor zijn een aantal redenen. Op de eerste plaats is het zo 

dat van beginnende muzikanten niet verwacht kan worden dat ze direct een 

instrument aanschaffen. Gezien de ontwikkelingen die een muzikant kan doorlopen is 

het te verwachten dat een groot aantal van de beginnende muzikanten op enig 

moment zal stoppen of de overstap zal maken naar een ander instrument. 

 

Voor een aantal instrumenten geldt dat de investeringen dermate groot zijn dat ook 

van ervaren muzikanten niet verlangd mag worden dat ze zelf investeren. Ook zijn er 

situaties denkbaar waarin ook kleine investeringen voor een muzikant niet mogelijk 

zijn.  

 

Voor de muzikanten op percussie geldt dat er bij dit soort instrumenten veel gewisseld 

wordt, de instrumenten redelijkerwijs niet vervoerbaar zijn van en naar huis en ook 

hiervoor de investeringen erg groot zijn. 

 

Dit alles maakt dat EMM een klein kapitaal aan instrumenten bezit. Dit 

instrumentarium dient tevens onderhouden te worden en met enige regelmaat 

worden er instrument aangevuld of vervangen. Voor het onderhoud en beheer is dhr. 

Kosman beschikbaar. Investeringsvraagstukken worden door het voltallige bestuur 

behandeld. 

 

Periodiek wordt er gecontroleerd of instrumenten nog aanwezig zijn bij de leden en 

wat de staat van de instrumenten is. Een beperkt aantal instrumenten is verzekerd 

tegen schade en diefstal. Dit betreft met name de duurdere en nieuwe(re) 

instrumenten. Een schatting van waarde is een lastige opgave. Hiervoor zouden alle 

instrumenten getaxeerd moeten worden, hetgeen bovendien een kostbare 

aangelegenheid zou zijn. Wel kan er op ieder moment aangegeven worden welke 

instrumenten in bezit zijn en door wie de afzonderlijke instrumenten bespeeld 

worden. 

 

2.3.4.2  Opslag/archief 

EMM beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid aan instrumenten, muziekstukken en 

overige attributen voor de uitoefening van muziek. Hiertoe wordt ondermeer beschikt 

over een ruimte in gemeenschapshuis De Borgh. Deze ruimte dient voor de opslag van 

de op een bepaald moment niet bespeelde blaasinstrumenten, het percussie-

instrumentarium en voor het (muziek)archief.   
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2.3.4.3  Divers  

Buiten het instrumentarium en archief, beschikt EMM over uniformen, materieel 

welke aangewend wordt voor de Buulse Proms en een eigen aanhangwagen. Dit 

materieel wordt elders opgeslagen, dankzij de medewerking van derden. 

 

2.4 Externe relaties 

 

2.4.3 Positie in de samenleving 

 

Gezien haar omvang, historie en activiteiten, kan gesteld worden dat EMM een 

relatief solide positie bekleed binnen de lokale samenleving. EMM heeft goede 

relaties met diverse organisaties en ondernemers. Toch is het contact met de 

samenleving minder intensief dan in het verleden. De band met de gemeente is door 

de jaren heen geformaliseerd en ook bij het publiek is de bekendheid minder. Dit 

hangt met name samen met de sociale en technologische ontwikkelingen van de 

laatste decennia. Hierdoor is er minder behoefte aan een muziekgezelschap voor het 

opluisteren van feesten en gebeurtenissen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het afnemen 

van het aantal straatoptredens en serenades. Het geüniformeerd uitrukken tijdens 

straatoptredens wordt, met name door de jeugd niet als “hip” ervaren. Deze 

ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat EMM zich meer als een orkest is gaan 

ontwikkelen. Omdat de band met de samenleving als belangrijk wordt ervaren, kiest 

EMM ervoor om enkel malen per jaar optredens te verzorgen voor het publiek. Hierbij 

dient gedacht te worden aan een lenteconcert of een openluchtconcert in de zomer. 

Publiek kan deze optredens zond er uitnodiging of kosten bijwonen. De ervaring leert 

dat de belangstelling voor deze concerten matig is. Het merendeel van de bezoekers is 

op enigerlei wijze gelieerd aan EMM. 

 

EMM onderhoudt goede banden met de diverse zusterverenigingen uit de gemeente 

Cranendonck. Dit uit zich in uitwisselingsconcerten, maar ook door eigen muzikanten 

die andere verenigingen “versterken”, gastmuzikanten van andere verenigingen en de 

samenwerking die plaatsvindt binnen De Kleine Kring.  

 

2.4.4 Public Relations / netwerk  

Door de bijzondere positie in de samenleving had EMM in het verleden redelijk 

gemakkelijk toegang tot verschillende posities in de Budelse gemeenschap. In het 

verleden was de harmonie in belangrijke mate verbonden met de kerk. Hiervan zijn nu 

nog enkele optredens per jaar overgebleven, doorgaans met Kerst , Sint Nicolaasfeest, 

Pasen en begrafenissen. 

 

De verbondenheid met de kerk heeft steeds meer plaats gemaakt voor relaties met de 

bevolking, de middenstand en met de lokale pers. Hierdoor is de harmonie, ondanks 

de hiervoor geschetste positie, in de samenleving geworteld. EMM kan hierdoor dan 

ook voor voorkomende zaken steeds meer een beroep doen op vrijwilligers en 

sponsoren/donateurs.  
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Deel 2: Toekomst 
In dit deel wordt EMM in de huidige situatie geanalyseerd, waarna de werkgroep 

wensen en eisen formuleert, waaruit beleidsmatige adviezen en richting volgen. Deze 

zijn echter algemeen van aard. Uitwerking van deze adviezen,  en richtingen dient op 

een later moment te gebeuren. Hiertoe zullen wellicht diverse werkgroepen ingericht 

dienen te worden. 

 

3 SWOT analyse EMM  

In een SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) worden  

sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen geformuleerd. De sterktes en zwaktes 

geven een meer intern beeld van de organisatie in de bestaande situatie. De kansen 

en bedreigingen richten zich meer extern en toekomst gericht. Tezamen wordt zo een 

helder, situationeel beeld gevormd van de relevante factoren die van invloed zijn op 

het functioneren van EMM. 

 

3.1 Sterktes 
 

Hoog muzikaal niveau/muzikale richting: 

Zowel de percussiegroep als het orkest spelen reeds langere tijd op een hoog niveau. 

Dit maakt EMM sterk en geeft vertrouwen in prestaties. De gevoerde muzikale richting 

biedt “voor elk wat wils” en vraagt door wisseling in speelniveau niet doorlopend het 

uiterste van de muzikanten 
 

Betrokkenheid bij de samenleving: 

EMM voelt zich, van oudsher betrokken bij de samenleving. Dit uit zich ondermeer in 

de diverse optredens in de directe omgeving, maar ook in de steun die de harmonie 

mag ontvangen van de vele vrijwilligers en sponsoren. 
 

Uitstraling middels Buulse Proms bij volwassenen: 

De Buulse Proms hebben voornamelijk naar volwassenen toe inmiddels een solide 

uitstraling opgebouwd. Hierdoor kan EMM bouwen op voldoende interesse bij 

herhalingen van dit evenement. 
 

Naamsbekendheid: 

Harmonie Eendracht Maakt Macht is een lokaal bekende naam, met een lange en rijke 

historie binnen de lokale gemeenschap. Dit geeft ook een band met de lokale 

gemeenschap. 
 

Muzikale leiding: 

De harmonie kan steunen op goed opgeleide, professionele krachten met veel 

ervaring, voor het muzikaal leiden van de diverse geledingen van de harmonie. 

 

Vermogen om zaken te organiseren: 

EMM heeft door heel haar geschiedenis laten zien in staat te zijn om vele zaken te 

organiseren. Dit geldt zowel intern, als ook met externen. De Buulse Proms is hiervan 

het beste voorbeeld. 
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Lage gemiddelde leeftijd: 

De gemiddelde leeftijd van de leden van EMM is 28 jaar. Dit is als laag te bestempelen 

en geeft vertrouwen voor de continuïteit in de toekomst. 

 

3.2 Zwaktes 
 

Betrokkenheid bij samenleving: 

De betrokkenheid van en bij de samenleving neemt af. Het bestuur merkt al jaren dat 

het lastiger is om leden te werven, scholen te benaderen, sponsoren te vinden en geld 

binnen te halen. Ook de band met de gemeente is minder hecht dan in het verleden. 

Daar staat tegenover dat EMM in de laatste decennia zich heeft ontwikkeld tot een 

volwaardig orkest en daarmee de lokale oriëntatie en aandacht voor de presentatie 

naar de lokale samenleving enigszins is verwaterd. Vooral het aantal straatoptredens 

is afgenomen. 

 

Muzikale richting: 

Door de transformatie van EMM door de jaren heen van 5
e
 divisie muziekkorps dat 

met name straatoptredens verzorgde, tot een volwaardig 1
e
 divisie harmonie- en 

percussieorkest, is het voor buitenstaanders soms onduidelijk welke muzikale richting 

EMM volgt. Ondanks het feit dat er binnen EMM een relatief eenduidig beeld is over 

de muzikale richting en er ook het idee leeft dat dit ruimschoots uitgedragen wordt, 

blijkt dit soms nog onvoldoende naar buiten uit te stralen, waardoor het imago van de 

harmonie van weleer deels stand houdt.  

 

Afhankelijkheid van inkomsten Buulse Proms: 

De Buulse Proms is voor de harmonie een belangrijke bron van inkomsten. De 

opbrengsten van de Buulse Proms zijn noodzakelijk om ieder jaar het tekort op de 

begroting aan te vullen, zodat EMM rond kan komen zonder flinke verhogingen van de 

contributie.  
 

Weinig uitstraling naar jeugd: 

EMM kent onder de jeugd weinig populariteit. Culturele activiteiten hebben op 

basisscholen helaas te weinig prioriteit en aandacht. Hierdoor krijgt muziek maken in 

de ogen van jongeren een “ stoffig”  karakter. 
 

Effectiviteit van opleidingstraject en –structuur van de Grensland muziekschool: 

Het bestuur constateert reeds jaren dat de effectiviteit van de opleiding van de 

Grensland Muziekschool te wensen overlaat. De communicatie laat te wensen over en 

ook de kwaliteit van de opleidingen en coördinatie is vaak onder de maat. 

 

Ledenwerving: 

Het werven van nieuwe leden, met name bij de jeugd, blijkt steeds problematischer. 

Scholen verlenen steeds minder medewerking. 
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Vasthouden van leden: 

Het is lastig om leden vast te houden. Door diverse oorzaken valt een groot deel 

onderweg naar het grote orkest af. Ook binnen het harmonieorkest is sprake van 

verloop, hoewel deze in de laatste jaren als laag en stabiel te noemen valt. 
 

Streven naar een (te) hoog niveau: 

Uit reacties van vertrekkende muzikanten blijkt dat de ambities van de harmonie soms 

niet aansluiten bij de verwachtingen van leden. Het vinden van een evenwicht tussen 

muzikale kwaliteit en het uitoefenen van een hobby en de daarmee samenhangende 

factor plezier/hobby, blijkt lastig. 

 

Gebrek aan samenhang tussen de geledingen van EMM / gebrek aan Eendracht: 

Tussen de geledingen van de harmonie is te weinig samenhang. Mensen blijken elkaar 

soms niet of nauwelijks te kennen of te weten wat men doet. Dit is tegenstrijdig met 

de functie en ook naamgeving van de harmonie. Samen muziek maken is namelijk het 

motto. 

 

Accommodatie: 

De harmonie is gehuisvest in De Borgh. Deze accommodatie kent echter beperkingen 

en voldoet niet aan alle voorwaarden waaronder EMM optimaal kan functioneren. 
 

Interne communicatie: 

Met enig regelmaat blijkt dat er afstand bestaat tussen het bestuur en de leden. 

Regelmatig komt het voor dat relevante beslissingen en nieuwsfeiten de leden niet 

bereiken. Andersom is er echter ook het idee dat niet alles wat er speelt onder de 

leden het bestuur bereikt en ook blijkt dat de communicatie tussen de diverse 

geledingen van EMM niet altijd even helder is. 
 

Betrokkenheid / verantwoordelijkheid van de leden bij wat EMM onderneemt: 

Mede door het gebrek aan samenhang binnen de harmonie, is er sprake van een 

ondermaatse betrokkenheid van veel leden bij het doen en laten van EMM. Dit uit zich 

in afwezigheid bij repetities en uitvoeringen, maar ook het gebrek aan vrijwilligers 

voor het invullen van diverse praktische & organisatorische zaken en werven van 

gelden. Te vaak blijkt bij het organiseren en regelen van zaken dat indien er aanspraak 

wordt gedaan op de vrijwillige inzet van leden, er sprake is van een teleurstellend lage 

respons. Dit lijdt nogal eens tot frustraties bij bestuur, werkgroepen en externe 

vrijwilligers. 
 

Spreiding van de leeftijd / vergrijzing: 

Binnen de harmonie is sprake van een grote spreiding van leeftijd. Dit is op zich 

positief, maar heeft wel als nadeel dat de betrokkenheid bij elkaar minder is. Voor een 

deel is er ook zorgen voor vergrijzing.  

 

Kosten van onderhoud aan aanschaf van materieel: 

Het aankopen en onderhouden van met name instrumenten is een kapitaalintensieve 

bezigheid. Dit drukt zwaar op het (te kleine) budget. Door diverse andere grote, 

onvermijdelijke kostenposten, is hiervoor te weinig geld beschikbaar. 
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Hoge kosten opleiding: 

Om nieuwe leden te kunnen werven, dient de drempel laag te zijn. Helaas zijn 

opleidingen duur en is het effectiviteit van het traject te klein. Het aantal muzikanten 

dat het grote orkest of percussiegroep bereikt is te laag. 

 

Te weinig Coaching en sturing: 

Er is geconstateerd dat er te weinig gedaan wordt aan de ontwikkeling van 

muzikanten. Zowel bij de leden met les, als bij hen die geen lessen meer volgen. Dit 

leidt in sommige gevallen wellicht tot het beëindigen van lidmaatschappen. 

 

3.3 Kansen 
 

Muziekschool RICK: 

Muziekschool RICK is een kans voor de harmonie, daar waar het gaat over kwalitatieve 

opleidingen. RICK is een professionele organisatie met grote continuïteit, capaciteit, 

competentie en uitstraling. 
 

Bijzondere muzikale evenementen/projecten: 

De Buulse Proms, Jeugdproms en ook projecten als het onlangs gehouden concert met 

Gerard van Maasakkers en Malletconcert van de percussiegroep, zijn evenementen 

die zowel muzikaal als financieel succesvol zijn. In deze evenementen liggen kansen 

voor EMM 
 

Exclusiviteit: 

Op lokaal niveau heeft EMM een monopolistische positie voor wat betreft het 

uitoefenen van Hafabra muziek op hoog niveau. Dit geeft exclusiviteit aan de 

harmonie en schept daarmee kansen op het vlak van ledenwerving en optredens. 
 

Relatief sterke positie t.o.v. andere verenigingen: 

Door de rijke historie van de harmonie, het relatief grote ledenaantal en relatief 

financieel gezonde positie, heeft EMM een sterke positie ten opzichte van andere 

lokale verenigingen 
 

Bewustzijn van mogelijke toekomstige problemen/knelpunten: 

EMM is zich bewust van de problemen en knelpunten die in de toekomst kunnen 

ontstaan. Dit document onderstreept dit. Dit bewustzijn geeft de harmonie de kans 

vroegtijdig te anticiperen. 
 

Uitbreiding met nieuwe geledingen (koor/ballet/etc.): 

Het opnemen van aan muziek verwante activiteiten zoals een koor of dansgroep, kan 

in de toekomst zorgen voor een solide basis voor het welvaren van EMM 

 

Samenwerking met diverse andere verenigingen: 

(intensieve) samenwerking met andere (zuster)verenigingen op het gebied van 

opleiding, uitwisseling van muzikanten, organiseren van evenementen en uitvoering 

en bestuurszaken, geeft verenigingen de kracht om slagvaardig te handelen en 
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gezamenlijke doelen te realiseren. Hierbij moet gedacht worden aan groei, verstevigen 

van de financiële positie en verbeteren van processen en opleidingstraject. 

Aanwezige kennis van mensen en gebruikmaking daarvan: 

Binnen EMM is er veel kennis aanwezig vanuit de leden op diverse vlakken. Het beter 

benutten hiervan geeft EMM de kans zich snel te ontwikkelen tot een 

professionele(re) organisatie. 
 

Band met de bevolking: 

Voor de continuïteit van EMM is het aanhalen van de band met de lokale en regionale 

bevolking een grote kans. 

 

3.4 Bedreigingen 
 

Hoge investeringen: 

De activiteiten die EMM ontplooit zijn kapitaalintensief. De aanschaf en onderhoud 

van instrumenten, lesgelden, muzikale directie en huisvesting drukken zwaar op de 

begroting. 

 

Muziekschool RICK: 

Muziekschool RICK heeft goede contacten met de gemeente. Zij hebben contractuele 

afspraken met betrekking tot subsidies en capaciteiten. Aangezien dit ontoereikend is 

voor plaatsing van leden van EMM, kan RICK als een bedreiging gezien worden voor de 

keuzevrijheid van opleiding. Hiermee is EMM feitelijk gebonden aan de Grensland 

Muziekschool. 

 

Verlaging subsidies: 

De trend van de terugtrekkende overheid heeft tot gevolg gehad dat het lokale 

subsidiebeleid in de afgelopen jaren is hervormd. Hierdoor zijn subsidies verlaagd. 

Verdere verlagingen in de komende jaren zijn te verwachten. Dit leidt tot financiële 

onzekerheid voor de harmonie. 
 

Instandhouding inkomstenstromen Proms: 

Als inkomstenbron is de Buulse Proms van levensbelang voor EMM. Zonder de 

revenuen van dit evenement, had de harmonie reeds jaren grote financiële 

problemen. Het voortbestaan van de Buulse Proms is dan ook pure noodzaak, maar 

kan niet als vanzelfsprekend worden gezien. De organisatie van dit evenement brengt 

(financiële) risico’s met zich mee zeker nu afspraken m.b.t. het gebruik van de nieuwe 

sporthal financieel niet haalbaar zijn (binnen de risico’s die het bestuur wenst te 

lopen). Dit heeft geleid tot het uitwijken naar de naburige grensgemeente Hamont-

Achel, alwaar EMM een goede medewerking heeft ontvangen. Zolang er geen 

financieel haalbare, geschikte locatie beschikbaar komt in Budel, is het succes en 

voortbestaan van de Buulse Proms nu echter wel afhankelijk geworden van een 

blijvende medewerking van de gemeente Hamont-Achel. 
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Aantal jeugdigen loopt terug: 

De aanwas van  jeugdige leden is in de laatste jaren teruggelopen. Dit geeft reden tot 

zorg. 
 

Sentiment: 

Gevoelens van eigenwaarde, behoudendheid en chauvinisme binnen de eigen en 

andere organisaties, zijn nog altijd aanwezige sentimenten, welke organisatorische 

ontwikkelingen in de weg kunnen staan. 
 

Muziek maken voor onszelf: 

Door het teruglopen van het aantal straatoptredens voor publiek in de laatste 

decennia, loert het gevaar dat EMM muziek gaat maken voor zichzelf. Dit kan op 

termijn leiden tot nadelige effecten in ledenaantallen en inkomsten. 

 

4 Wensen en eisen (doelstellingen) 

De, naar aanleiding van de SWOT analyse, hieronder geformuleerde wensen zijn de 

doelstellingen die de werkgroep gerealiseerd zou willen zien. De geformuleerde eisen 

zijn de, naar inzicht van de werkgroep, minimale voorwaarden voor handhaving van 

het huidige niveau en kwaliteit van EMM. De wensen en eisen zijn op volgorde van 

belang vernoemd. 

      

4.1 Wensen 
 

4.1.1 Korte termijn 

1. Meer financiële armslag (door middel van onder andere sponsoroptredens, 

drumclinics, optredens voor sponsoren) 

2. Betere structurering opleidingen 

3. Beter profileren, meer zichtbaarheid EMM  

4. Betere interne en externe communicatie/marketing 

5. Muzikale richting (meer/minder straatoptredens) 

6. Brede(re) bezetting 

7. Uitbreiding netwerk 

 

4.1.2 Middellange termijn 

1. Meer financiële armslag 

2. betere interne en externe communicatie/marketing 

3. Brede(re) bezetting 

4. Uitbreiding netwerk 

5. Geschikte en haalbare accommodatie voor Buulse Proms in Budel. 

6. Eigen accommodatie 

7. Verbeteren kwaliteit instrumentarium (onderhoudsplan opstellen, promoten 

eigen instrument, doorstroomplan opstellen) 

8. Muzikale Coaching (iemand met kennis van harmonie en motiveren van 

mensen, een bindende factor tussen leden, ouders, harmonie en opleiding) 

Antwoord op “vergrijzing” 
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4.1.3 Lange termijn 

1. Eigen accommodatie 

2. Verbeteren kwaliteit instrumentarium 

3. Muzikale coaching 

4. Antwoord op “vergrijzing” 

5. Samenwerking met andere verenigingen 

 

4.2 Eisen 
 

4.2.1 Korte termijn 

1. Waarborgen continuïteit (aanwas, financieel, niveau, etc.) 

2. Professionele muzikale leiding handhaven. 

3. Kwaliteit opleidingen verhogen. 

 

4.2.2 Middellange termijn 

1. Waarborgen continuïteit (aanwas, financieel, niveau, etc.) 

2. Professionele muzikale leiding handhaven 

3. Minder afhankelijkheid subsidies en inkomsten Buulse Proms 

 

4.2.3 Lange termijn 

1. Waarborgen continuïteit (aanwas, financieel, niveau, etc.) 

2. Professionele muzikale leiding handhaven 

3. Minder afhankelijkheid subsidies en inkomsten Buulse Proms 

 

5 Haalbaarheid / Oplossingen 

In dit onderdeel wordt een nadere toelichting gegeven op de zaken zoals genoemd in 

de punten 4.1 en 4.2 

 

5.1 Middelen 

 

5.1.1 Financieel 

 

5.1.1.1 Contributie 

De contributie zal jaarlijks moeten stijgen met de kosten van levensonderhoud.  De 

feitelijke contributie is momenteel niet hoog.  Wel is de combinatie van lesgelden, 

contributie, gebruik instrument aanzienlijk.  Omdat ook vaak meerdere leden uit een 

gezin lid zijn kan dit tot financiële vraagstukken leiden.  Een kortingsregeling is al van 

toepassing.  Al bij al zullen de contributies niet meer extra verhoogd kunnen worden.  

Hooguit de contributie van leden die geen opleiding volgen kan nog een stapje worden 

gezet.  Het aanzienlijk verhogen van contributiegelden zal in de visie van de werkgroep 

onherroepelijk leiden tot een verdere afname van de aanwas van leden, hetgeen op 

lange termijn leidt tot problemen in bezetting en ook inkomsten. 
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5.1.1.2 Donaties / sponsoring 

Donaties en sponsoring dienen op een aanzienlijk hoger niveau te komen.  Er zal een 

plan uitgewerkt moeten worden om bedrijven e.a. permanent te koppelen aan EMM 

en een verbintenis aan te gaan om jaarlijks een bedrag te sponsoren.  Dit dient op 

meer regelmatige basis te gebeuren dan nu. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld 

een bedrijven-contact-avond. 

Ook kan zoals in het verleden gebeurde, jaarlijks een donateuractie o.i.d. gehouden 

moeten worden om inkomsten te genereren.   

De totale opbrengst moet jaarlijks met minimaal € 5.000,- omhoog. De haalbaarheid 

van deze doelstelling zal sterk afhankelijk zijn van de economische ontwikkelingen en 

het succes van het marketing-beleid van EMM. 

 

5.1.1.3 Commerciële activiteiten 

Het ontwikkelen van commerciële activiteiten is succesvol gebleken. Denk aan de 

Buulse Proms, de concerten met Gerard van Maasakkers e.d. Het behoud van de 

inkomsten uit de Buulse Proms is een stringente voorwaarde om op de huidige voet te 

kunnen doorgaan. Om te komen tot een financieel gezond(er) EMM zou het echter 

goed zijn daarnaast een aantal commerciële activiteiten te ontwikkelen die met 

regelmaat herhaald kunnen worden. Hierbij hoeft niet direct gedacht te worden aan 

optredens of zelfs gelieerd aan muziek. Gezien de grote concurrentie bij 

succesformules, is het zaak dat indien er goede ideeën komen of er zich direct kansen 

voordoen, hier snel op geschakeld kan en zal worden. 

 

5.1.1.4 Subsidies 

De subsidies zullen –gezien het regeringsbeleid- naar verwachting verder afnemen. 

EMM zal dus uit moeten gaan van een sluitende boekhouding zonder subsidie. Wel 

kan er gezocht worden naar alternatieve bijdragen van semioverheden en diverse 

instellingen. Dit zullen echter geen jaarlijks terugkerende bijdragen zijn, maar er moet 

dan gedacht worden aan bijvoorbeeld gelden voor een bepaald project of aankoop. 

 

5.1.1.5 Overig / nieuw 

Nog meer dan voorheen zal gezocht moeten worden naar nieuwe vormen van 

inkomsten en het benutten van alle mogelijkheden daartoe. In dit kader is EMM in 

2010 gestart met de verkoop van telecommunicatie en energie abonnementen. 

Hiervan wordt een provisie ontvangen. Door het opbouwen van een netwerk kan op 

deze manier een blijvend inkomen verdiend worden. Dit vergt echter veel tijd en 

inspanning. Of hiermee een interessante bijdrage aan de exploitatie geleverd kan 

worden, is nog niet duidelijk.  

 

5.1.1.6 Kosten 

EMM zal blijvend alert moeten zijn op de uitgaven. Flexibiliteit en creativiteit zijn 

gewenst in het beheer van de huishouding. Daar waar de situatie het toelaat moet 

getracht worden in de kosten te snijden. 
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5.1.2 Interne relaties 

 

5.1.2.1 Leden 

Voor het merendeel van de leden en geledingen zal in de toekomst niets veranderen. 

Voor een klein aantal groepen worden er kleine veranderingen voorzien in de 

samenstelling cq. de doelstelling. In de toekomst zullen percussie en blazers wellicht 

wat dichter naar elkaar groeien (vermengen) door uitwisseling van leden tussen de 

diverse geledingen van EMM. Verdere veranderingen zijn het gevolg van  wijzigingen 

in de opleiding. Hierbij valt te denken aan: 

 

- leden blokfluiters / leden percussie in opleiding combineren 

- Eigen speelgroep voor beginnend percussionisten 

 

5.1.2.2 Bestuur 

De samenstelling van het bestuur in de huidige situatie is evenwichtig, maar het wordt 

als wenselijk ervaren dat ook een spelend percussionist plaats neemt in het bestuur. 

Daarmee zullen alle geledingen (blazers en percussie) spelend vertegenwoordigers in 

het bestuur hebben.  

Verder zou er een situatie kunnen ontstaan waarin door de groei in aantallen leden, 

taken en werkgroepen het bestuur te lijvig wordt. Indien die situatie zich zou vormen, 

kan overwogen worden om het mandaat van het dagelijks bestuur (voorzitter, 

penningmeester, secretaris en eventuele functionarissen met vitale functies) te 

vergroten. Het algemeen bestuur, waarin ook de vertegenwoordigers van diverse 

commissies en werkgroepen plaats nemen zou een meer adviserende cq. 

coördinerende rol toebedeeld krijgen. Verder lijkt het zinvol om in dit scenario een 

archivaris aan te stellen. 

 

5.1.2.3 Vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers met hun diverse taken binnen de diverse geledingen en op 

projectbasis, wordt voor het moment als voldoende beschouwd. Op termijn dienen er 

wellicht op met name bestuurlijk niveau mensen gezocht te worden. 

 

5.1.2.4 Aanwas 

Door het relatief lage verloop van de afgelopen jaren heft de beperkte aanwas niet 

geleid tot terugloop van ledenaantallen. Gezien de ambitie van EMM om regionaal 

een belangrijke rol te vervullen in de harmonie muziek, is het van belang dat er naar 

mogelijkheden wordt gezocht voor versterking van de aanwas. Hiertoe worden in dit 

document geen concrete voorstellen of oplossingsrichtingen aangedragen. Er zal 

bekeken dienen te worden of oprichting van een commissie ledenwerving met daarin 

wellicht een externe expert mogelijk is. 

 

5.1.2.5 Vergrijzing 

Ondanks de lage gemiddelde leeftijd constateert EMM een bepaalde mate van 

vergrijzing onder de leden. Door de beperkte omvang, zijn worden er geen grote 
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problemen voorzien. Wel is het zaak tijdig rekening te houden met het wegvallen van 

muzikanten in de toekomst door hierop te sturen bij instrumentkeuze voor leden in 

opleiding. 

 

5.1.2.6 Nieuw 

Binnen EMM kunnen/zullen er ook nieuwe groepen en functies ontstaan.  

- Muzikale coach opererend over alle linies van “grondstof” tot “eindproduct” 

- Commissie opleidingen (met o.a. Beheerraad) met hierin ook de muzikale coach 

- Commissie ledenwerving  

- Commissie donatie/sponsoring 

- Muzikale leidingraad (dirigentenoverleg) 

- Eventueel adviseurs (financieel, muzikaal, organisatorisch, activiteiten) 

 

De diverse groepen zullen tevens een afgevaardigde in het dagelijks en/of algemeen 

bestuur dienen te krijgen. 

Om in de toekomst de diverse taken en verantwoordelijkheden duidelijk en 

overzichtelijk te houden, is een duidelijke omschrijving van alle taken, voor alle 

functies gewenst. 

 

5.1.3 Materieel     
 

5.1.3.1 Instrumentarium 

De wens tot het verbeteren van de kwaliteit van het instrumentarium hangt samen 

met de ontwikkelingen van de financiële positie van EMM, het succes van diverse 

commerciële activiteiten en het succes van de zoektocht naar alternatieve bronnen 

van subsidie en financiering. 

 

5.1.3.2 Diversen 

Buiten het instrumentarium bezit EMM een groot aantal aanverwante zaken, zoals 

omschreven in punt 2.3.3.3. Het streven dient te zijn om waar mogelijk deze 

bezittingen te verminderen. 

 

5.1.4 Accommodatie 

 

5.1.4.1 Eigen accommodatie 

Reeds lange tijd heeft EMM de stille wensen om over een eigen cq. beter passende 

accommodatie te kunnen beschikken. Meer recent is heeft deze wens geleid tot de 

oprichting van een werkgroep en is in samenwerking met externe partners gekomen 

tot een globaal plan v oor een cultureel centrum, waarin mogelijke locaties zijn 

onderzocht op basis van een opgesteld programma van eisen. 1 locatie is hierin 

uitgewerkt in bouwmassa en het totale plan is gepresenteerd aan betrokkenen, lokale 

overheid en geïnteresseerden. Dit heeft geleid tot gemengde, doch overwegend 

positieve reacties.  
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Gezien omvang, complexiteit en risico’s kunnen op korte termijn geen concrete 

resultaten worden verwacht. Op voorwaarde van medewerking van sleutel-partijen, 

wordt dit plan als realistisch beschouwd. 

 

5.1.4.2 Opslag/archief 

Gezien de beperkingen van de huidige accommodatie, kan niet verwacht worden dat 

er op korte termijn sprake zal zijn van een vergroting van de huidige opslag/archief. 

Wel kan er gekeken worden naar het verplaatsen van onderdelen van de opslag. Het 

betreft hier dan enkel de onderdelen die minder frequent benodigd zijn en gemakkelijk 

transporteerbaar zijn. Hiermee is inmiddels een start gemaakt. 

Het succesvol realiseren van meer opslag/archief, hangt samen met het succes van het 

realiseren van een eigen accommodatie. 

 

5.1.5 Muzikaal 

 

5.1.5.1 Opleidingen 

Gezien de beperkingen van het huidige systeem van opleidingen, is het raadzaam dat 

EMM met een open visie op zoek gaat naar verbetering of alternatieven. Zoals eerder 

al gemeld kan het RICK een mogelijkheid zijn, maar ook het uitoefenen van invloed en 

daarmee bewerkstelligen van verandering in de huidige structuur, is een mogelijkheid. 

De haalbaarheid van het verbeteren van de opleidingen is door de werkgroep als hoog 

bestempeld.  

 

5.1.5.2 Muzikale leiding 

Gezien de huidige invulling van de muzikale leiding van de diverse geledingen binnen 

EMM, is er geen noodzaak of behoefte aan verandering. Het is echter zaak om in het 

kader van de continuïteit waakzaam te blijven om het huidige niveau naar de 

toekomst te garanderen cq. handhaven. 

De handhaving van het huidige niveau van muzikale leiding wordt als haalbaar 

ervaren. 

 

5.1.5.3 Muzikale coaching 

Het gebrek aan muzikale sturing van leden kan opgevangen worden door het 

aanstellen van een muzikale coach. Een dergelijke coach zou als link kunnen fungeren 

tussen leden, muzikale leiding, muziekschool, ouders en bestuur. Het voortijdig 

signaleren van problemen en daarmee verkleinen van verloop is het doel. 

Voor leden met les is het doel van de coach met name het op muzikaal vlak 

ondersteunen van de beheerraad. Voor leden zonder les is het meer een 

gesprekspartner/vraagbaak. Periodieke gesprekken met alle leden omtrent 

ontwikkeling, wensen, problemen kunnen een grote toegevoegde waarde geven voor 

muzikaal niveau, betrokkenheid bij EMM, verloop en plezier in het musiceren. 

Door de aard van de taak en de hiermee te verwachten kosten, wordt de haalbaarheid 

van het aanstellen van een muzikale coach vooralsnog als laag ervaren. 
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5.1.5.4 Bezetting 

In de huidige situatie is er al sprake van een beperkte sturing op de bezetting. De 

handhaving van de huidige bezetting en wellicht verbreden hiervan vergt tijd. Helaas is 

het voor een aantal instrumenten (denk aan fagot, bastuba, basklarinet etc.) erg 

moeilijk om in een vroeg stadium te sturen. Dit heeft met de ontwikkelingen van de 

muzikanten te maken. Door diverse invloeden, zoals scholing, werk, gezin, andere 

hobby’s e.d. is het bovendien onmogelijk om een goede lange termijn planning te 

maken. Bij het aanstellen van een muzikale coach zou het sturen, beheren en in 

beperkte mate plannen van de bezetting onderdeel van het takenpakket kunnen zijn. 

Vooralsnog wordt de haalbaarheid van het intensiever sturen op bezetting als laag 

geclassificeerd.  

 

5.1.5.5 Muzikale richting 

Door veranderingen in de afgelopen decennia, is EMM van voornamelijk gericht op 

straatoptredens, opgeschoven naar een volwaardig harmonie-orkest. Toch is deze 

verandering nog niet geheel doorgedrongen in het imago van EMM. Veel 

buitenstaanders zien de harmonie nog steeds als “die club die een paar keer per jaar bij 

gelegenheden over straat loopt om muziek te maken.”  

Dit leidt in de ogen van de werkgroep tot een vertroebelt beeld, hetgeen wellicht 

weerslag kan hebben op de aanwas. 

 

De werkgroep pleit dan ook voor een meer eenduidige muzikale richting, zonder 

daarbij afbreuk te willen doen aan de verscheidenheid van muziekstijl. 

Gezien het belang van de zichtbaarheid van de harmonie voor de samenleving, dient 

hiermee in dit kader duidelijk rekening gehouden te worden. Het vervallen van 

optredens zal gecompenseerd dienen te worden door meer zichtbaarheid bij andere of 

nieuwe gelegenheden. Een en ander zal door een aparte werkgroep, met daarin 

afgevaardigden van de muziekcommissie, de nieuw op te richten commissie 

PR/marketing/communicatie en leden van het bestuur, dienen te worden behandeld. 

 

5.2 Externe relaties 

 

5.2.1 Branding     

De harmonie heeft een aantal sterke punten aan zich gebonden. Behalve de naam 

Harmonie EMM Budel, geldt ook de Buulse Proms als sterk “merk”. Bij relaties van de 

harmonie zijn deze merken ook aan elkaar verbonden en symbool voor 

betrouwbaarheid en kwaliteit. Ook bijkomende merken zoals JeugdProms, kunnen de 

invloedssfeer uitbreiden, mits ze dezelfde uitstraling als betrouwbaar partner hebben 

en houden. Naamsbekendheid en sterke merken zijn voorwaarden om zowel bij 

sponsoren/donateurs al bij andere verenigingen en instellingen binnen te komen en 

binnen te blijven. Dit geldt temeer wanneer deze merken aan de plaatselijke 

gemeenschap, gemeente of regio kunnen worden gebonden. 

Branding is een sterk argument bij overleg met diverse partners, waartoe ook het 

gemeentebestuur moet worden gerekend. Aan behoud en verdere ontwikkeling van 

aan de harmonie gelieerde merken moet voortdurend worden gewerkt. EMM dient in 
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de toekomst een prettig, herkenbaar “merk” te blijven met een solide, kwalitatieve, 

toegankelijke en betrouwbare klank. 

 

5.2.2 Public Relations / netwerk   

Het netwerk van de harmonie omvat thans, globaal, de leden, hun directe familie,  

vrijwilligers, de lokale pers en, uiteraard, de sponsoren/donateurs. Dit netwerk omvat 

alle lagen van de lokale bevolking. 

 

Om het netwerk te behouden, moeten alle hiervoor genoemde geledingen ervaren dat 

hun bijdrage aan de harmonie zinvol is geweest en bijdraagt aan het welslagen van het 

betreffende evenement of ander doel. Voor sponsoren geldt verder dat zij voor hun 

geldelijke bijdrage – terecht – een tegenprestatie wensen. De tegenprestatie kan 

bestaan uit goederen of diensten in natura (bijvoorbeeld toegangskaarten voor een 

uitvoering of optreden van een harmonieonderdeel) of uit exposure in het verlengde 

van de harmonie (zoals naamsvermelding tijdens uitvoeringen en op publicaties).  

 

Om het netwerk in stand te houden en uit te breiden, is het dan ook van belang dat 

evenementen van de harmonie slagen. De muzikanten en hun familie hebben dan een 

goed gevoel, de vrijwilligers hebben eer van hun inzet en de sponsoren/donateurs 

hebben waar voor hun geld. Geslaagde evenementen voldoen, onder andere, aan de 

volgende criteria. 

 

1. Kwalitatief hoogwaardige muziek; 

2. Goed georganiseerd; 

3. Voldoende bezoekers; 

4. Voldoende exposure voor sponsoren; 

5. Financieel rendabel. 

 

In het kader van public relations, dient het imago van de harmonie nog verder te 

worden verstevigd. Het moet een hoogwaardige muziekvereniging zijn. Wellicht met 

geledingen op show- en dansgebied die ook met name jongeren en jongvolwassenen 

aanspreken en aan EMM kunnen binden. 

 

5.2.3 Marketing/communicatie 

Om te voldoen aan de bovengenoemde punten, is het noodzakelijk voldoende  

aandacht te krijgen van de lokale en regionale pers. Ook goed voorlichtingsmateriaal 

(folders, posters en dergelijke) is noodzakelijk om de nodige aandacht voor het 

betreffende evenement te krijgen. De internetmogelijkheden moeten hierbij beter 

worden benut, door bijvoorbeeld een aansprekende en moderne website met 

voldoende interactie. De website kan een plaats worden waar ‘vrienden van de 

harmonie’ elkaar ontmoeten en op de hoogte blijven van informatie van en over de 

harmonie. De boodschap bij uitingen naar buiten moet de strekking hebben dat 

Harmonie EMM Budel een club is waar je bij wil horen. 

 

Om de interne en externe communicatie te verbeteren, is het zinvol om een 

communicatieplan op te stellen. De aanbevelingen die hieruit voortvloeien dienen 



 

 

     Harmonie EMM toekomstvisie 2021     Versie 21-12-2011 

34 “ Op weg naar 100 jaar”  

bewaakt en waar nodig aangepast te worden. Er zal dus sprake zijn van een dynamisch 

document. 

 

Voor een goede communicatie tussen leden en bestuur/commissies, is het van belang 

dat er met grote regelmaat een clubblad uitgebracht gaat worden, zoals dat ook in het 

verleden het geval is geweest. Dit clubblad is niet enkel ter informatie van belangrijke 

data en kennis, maar vooral ook als middel om leden te binden aan elkaar en de 

harmonie. Een clubblad zal een versterkende functie dienen te krijgen voor de 

eendracht binnen EMM en daarmee bijdragen aan een hoge coherentie. Het is dus 

van belang dat hiervoor 1 en wellicht meerdere geschikte personen vanuit de diverse 

geledingen van de harmonie zorg gaan dragen. 

 

Gezien het belang en de omvang van bovenstaande punten, is de oprichting van een 

commissie PR/marketing/communicatie zeer zinvol. 

 

5.2.4 Samenwerkingsverbanden   

Als de toekomst realistisch wordt bezien, is gezien het regeringsbeleid een blijvende 

overheidsbijdrage niet te verwachten. Hierdoor zal het voor verenigingen lastig zijn 

om voldoende inkomsten te genereren om alle kosten te dekken en voldoende 

aanwas te genereren om het aantal leden op peil te houden. Samenwerken kan wel 

leiden tot schaalvoordelen, met name op het gebied van directie, instrumentarium, 

opleidingen en huisvesting.   

 

Naast samenwerkingsverbanden op het gebied van harmoniemuziek zou 

samengewerkt kunnen worden met verenigingen uit aanverwante “branches” om 

kosten te drukken. Hierbij kan gedacht worden aan toneel, zang, dans, popmuziek e.d. 

Hoe vergaand, realistisch, kansrijk en wenselijk eventuele samenwerkingen zullen zijn, 

dient per geval apart onderzocht te worden, waarbij altijd de basisvoorwaarde moet 

zijn dat bij beide partijen het besef en de wil aanwezig is om gebruik te maken van de 

voordelen van het bundelen van krachten en de mogelijkheid tot samenwerking breed 

gedragen wordt. 

 

Het gevaar van samenwerkingsverbanden is een vermindering van de binding van 

leden aan EMM. Er zou een vrijblijvende sfeer kunnen ontstaan waarbij leden tussen 

een aantal verenigingen “zwerven.” Ook bij fusie of uitbreiding van EMM loert dit 

gevaar doordat er een bepaalde anonimiteit kan ontstaan. Indien zich situaties zoals 

samenwerkingen, uitbreidingen of zelfs fusies voor gaan doen, dient hier dus zeer 

uitdrukkelijk en intensief over gedacht te worden. 

 

Het succesvol aangaan van een duurzame samenwerking met andere verenigingen, is 

geheel afhankelijk van de bereidheid van partijen en ontwikkelingen op diverse 

vlakken als financiën, subsidies en aanwas. Hiervan kan in de visie van de werkgroep 

dus enkel op lange termijn sprake zijn. Inschatting van mogelijkheden en wenselijkheid 

zal moeten plaatsvinden dan wanneer de situatie zich voordoet. Misschien dat in de 

verre toekomst binnen Cranendonck zelfs een soortement van ‘muziekmaatschappij’ 



 

 

     Harmonie EMM toekomstvisie 2021     Versie 21-12-2011 

35 “ Op weg naar 100 jaar”  

dient te ontstaan die over diverse afdelingen/geledingen en muzikale niveaus 

beschikt. Dergelijke ontwikkelingen vergen echter in verband met diverse 

‘gevoeligheden’ erg veel tijd. 

 

6 Implementatie    

De werkgroep spreekt de hoop uit dat alle geformuleerde wensen en eisen kunnen 

worden gerealiseerd. Implementatie hiervan zal echter veel werk en tijd vergen. Om 

te komen tot implementatie zullen de diverse punten apart verder uitgewerkt moeten 

worden door nog op te richten werkgroepen. Het voorgaande kan hierbij als leidraad 

gebruikt worden voor de oplossingrichting, volgorde en afbakening. 
 

 

7 Conclusies      

Harmonie EMM Budel heeft een stabiele basis voor behoud en voldoende 

mogelijkheden voor groei. Het streven dient te zijn om EMM te behouden en te laten 

groeien. Helaas liggen niet alle mogelijkheden tot realiseren hiervan in de directe 

invloedssfeer van EMM. Per aandachtspunt dient nader te worden onderzocht in 

hoeverre, op welke manier en via welke wegen een en ander mogelijk te realiseren 

valt. Hierbij dient in eerste instantie geconcentreerd te worden op de zaken die als 

noodzakelijk voor het voortbestaan cq. de continuïteit worden gezien. Om een goede 

invulling te geven aan deze vraagstukken, is het raadzaam gebruik te maken van de 

kennis en expertise die onder de leden aanwezig is middels het vormen van 

werkgroepen. Voorwaarde voor vorming van werkgroepen is natuurlijk de 

medewerking van de leden. Er wordt dus een hoge(re) mate van betrokkenheid 

gevergd van de leden. Dit is de basisvoorwaarde voor behoud en groei van EMM. 

Zonder Eendracht, geen Macht! 

 

8 Nawoord      

Het proces dat heeft geleidt tot deze toekomstvisie in ogenschouw nemend, 

concludeert de werkgroep toekomstvisie dat er sprake is van interessante, maar ook 

leerzame momenten. Als groep, maar ook op persoonlijk vlak middels het delen van 

visie, kennis en ervaringen en de prettige samenwerking. Er kan zonder twijfel gesteld 

worden dat er voor alle werkgroepleden sprake is van een verrijking. 

 

Wel kan gesteld worden dat het proces als intensief en tijdrovend is ervaren. Dit is ook 

van invloed geweest op de totale doorlooptijd van het proces. Verder is gebleken dat 

benodigde informatie omtrent diverse onderwerpen niet altijd gemakkelijk 

verkrijgbaar is.  

 

De werkgroep denkt zeer zinvolle aanwijzingen te geven op basis waarvan 

toekomstige werkgroepen hun bijdrage aan het behoud en de groei van de harmonie 

kunnen leveren. De werkgroep spreekt de hoop uit dat de wensen en eisen zoals in dit 

document geformuleerd ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. 

 


