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Onderwerp:   1. Verenigingsgebouw muziekvereniging Excelsior Papendrecht 

 2. Ondersteuning extra (jaarlijkse) concertactiviteit in de Willem 

 3. Ondersteuning aan de muziekopleidingen bij Excelsior. 

   

Geachte wethouder en overige leden van het college van  Burgemeester en Wethouders van de 

Gemeente Papendrecht, 

 
Zoals u ongetwijfeld weet is muziekvereniging Excelsior ambitieus, staat kwaliteit hoog in het 

vaandel en wil de vereniging zich nog meer in de Papendrechtse samenleving laten zien en horen. In 
ons gebouw, buiten en/of elders in de gemeente. Excelsior is een nieuwe weg ingeslagen aangaande 

de jeugdopleiding en groeit thans volop als gevolg hiervan met nieuwe (jeugd)leden. 
   

Namens Muziekvereniging Excelsior Papendrecht wil ik graag drie onderwerpen, zoals hierboven 
vermeld, aan u voorleggen, waarbij wij uw ondersteuning vragen om die te (laten) realiseren. 

Uiteraard zouden wij deze onderwerpen  graag  nader toelichten in een  persoonlijk gesprek. De 
vereniging is daartoe altijd bereid. Zeker nu!  

Onze vereniging hoopt op een positieve insteek van uw college en dus ook de Gemeente 

Papendrecht. Met name omdat het punt “toekomst verenigingsgebouw“ voor ons als vereniging een 

hele hoge prioriteit heeft. Het betreft hier de kern van onze activiteiten, namelijk het maken van 

muziek door onze leden. Een passend gebouw is daarbij onontbeerlijk voor de repetities van de 

orkesten, de opleidingen, vergaderingen, activiteiten e.d. Daardoor raakt het dus ook onze toekomst. 

   

Verenigingsgebouw 

Voor onze activiteiten is voldoende repetitieruimte ten behoeve van de orkesten en de jeugdopleiding 

onontbeerlijk. Op dit moment merken wij dat er te weinig ruimte in het huidige verenigingsgebouw 

is om al onze activiteiten ten volle te ontplooien. Zo zitten de orkestleden nu te dicht op elkaar 

tijdens de repetitie en kunnen instromende nieuwe orkestleden en individuele secties (saxofoon, 

klein- en groot koper) niet apart repeteren onder leiding van de dirigent op de repetitieavond(en) van 

het orkest. Bij onze nieuwe aanpak is dit wenselijk. Excelsior gaat voor kwaliteit en dat begint bij de 

repetitie van de diverse stukken die uitgevoerd worden. Onze voorkeur gaat uit naar een oplossing 

waarin de huidige repetitieruimte wordt vergroot en er ruimte komt voor aparte leslokalen, waarin 

wij onze sectierepetities en overige opleidingsactiviteiten in parallel ten uitvoering kunnen brengen. 
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Dit kan door ons gebouw aan de Rembrandtlaan 206 geheel aan onze vereniging toe te wijzen. De 

twee lokalen die op dit moment door de Beatrixschool gebruikt worden kunnen wij perfect gebruiken 

als les- en studieruimten. In de bijlage gaan wij gedetailleerder op deze zaken rond de huisvesting in. 

 

(Jaarlijkse) concertactiviteit in de Willem 
Muziekvereniging Excelsior is een kwalitatief hoogstaande, actieve muziekvereniging met de 

ambitie om Papendrechters bijeen te brengen in concerten die niet onderdoen voor professionele 

shows. Onze ervaring is dat dit de afgelopen jaren goed gelukt is met de Bevrijdingsconcerten en 

Papendrechtse Proms als hoogtepunten. Concerten waarin de muzikale invulling en organisatie 

volledig in het beheer van de concertcommissie van Excelsior heeft plaatsgevonden. Echter, in deze 

producties waren wij volledig afhankelijk van het budget van respectievelijk het Oranje Comité en de 

Culturele Raad Papendrecht, sectie muziek.  
 

Hoewel er dit jaar gerekend is op wederom een Proms concert, is er dit jaar geen budget (meer) 
beschikbaar om dit concert te organiseren. Onze wens is zoveel als mogelijk onze kunsten te 

vertonen aan de gemeenschap via muziekactiviteiten die dicht bij de mensen in de samenleving 
staan. Daarom zouden wij graag in eigen beheer een “Papendrecht Proms” of ander voor een breed 

publiek aantrekkelijk concert organiseren. Wij zien hiervoor mogelijkheden op de Markt (de 
huiskamer) en in theater De Willem. Wij hebben de benodigde contacten met professionele partijen 

(artiesten, licht- en geluidsmensen, etc.) die ons daarbij kunnen adviseren en actief helpen, zodat wij 

overtuigd zijn dat wij beperkte financiële middelen een wervelende show kunnen neerzetten, 

ongeacht de locatie. Ik wil u hierbij graag verwijzen naar het interview met onze dirigent, Ruud 

Welle, in het burgerjaarverslag 2014 dat ondanks is verschenen, waarin hij enkele voorbeeld ideeën 

van onze kant uiteengezet heeft. 

 

Wij zijn al enige tijd in overleg met onze partners (sponsoren) om deze wens werkelijkheid te maken 

en hebben zelfs in economisch moeilijke tijden al een deel van het benodigde budget toegezegd 

gekregen. Echter, wij kunnen hiervoor nog zeker een duwtje in de rug gebruiken. Wij merken 

namelijk dat de toewijding van een stabiele partner als de gemeente voor sponsoren een duidelijke 

basis van vertrouwen geeft om mee te investeren in activiteiten van de vereniging. De aanwending 

van externe middelen is van groot belang, omdat de groeiende omvang van de jeugdopleiding in 

samenhang met het jaarlijks teruglopen van de effectieve subsidie door de forse stijging van de huur 
onze begroting onder druk zet. Wij kunnen niet toestaan dat onze opleidingen en de daarbij horende 

concerten van de junior slagwerkgroep en beide opleidingsorkesten leiden onder de activiteiten van 
het groot orkest. Wij vragen u als gemeente daarom om uw ondersteuning voor onze ideeën om het 

culturele leven in Papendrecht te verrijken. Graag gaan wij met u in gesprek over de mogelijkheden 
hiertoe, zoals een activiteitensubsidie of een samenwerkingsverband in de muziekopleidingen.  

 

Ondersteuning muziekopleiding 

“Jeugdopleidingen: met uw bijdrage bouwen aan de toekomst” -  zo vragen wij bij onze 

partners/sponsoren en donateurs aandacht voor de jeugdopleiding van Excelsior. Bij dezen willen wij 

deze slogan ook graag bij u onder de aandacht brengen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 

met muziek bezig zijn goed is voor zowel de mentale en motorische ontwikkeling van kinderen.  

 

De jeugdorkesten en de jeugdopleiding in het bijzonder zijn belangrijk voor zowel de ontwikkeling 

als de continuïteit van de vereniging. De jeugdopleiding is daarom het onderdeel van de vereniging 

waarin wij de afgelopen periode, dankzij  ondersteuning van partners/sponsoren als De Haan 

Minerale Oliën, sterk in geïnvesteerd hebben en nog altijd investeren. Vanaf dit jaar mogen wij 

bovendien ook daarbij Goud Print Center BV als opleidingssponsor verwelkomen. Stichtingen en 

fondsen worden daar waar mogelijk door ons aangeschreven, maar helaas kunnen wij niet ieder jaar 

bij hen voor een bijdrage terecht. Vaak mag er nl. slechts eens in 3-4 jaar om steun gevraagd worden. 
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Door zeer actief te zijn in de media, op scholen (workshops), enz., hebben wij de afgelopen jaren een 

groot aantal nieuwe leerlingen  mogen ontvangen. Als gevolg hiervan is de omvang van het SMS-

orkest (Starten met Samenspel) sterk toegenomen en hebben wij sinds dit jaar een nieuwe loot aan de 

boom van de vereniging: de junior slagwerkgroep. Onze doelstelling is namelijk dat leerlingen zo 

snel mogelijk samen muziek gaan maken. Dit bevordert de muzikale ontwikkeling, het 

verenigingsgevoel en het is vooral gewoon heel erg leuk! 

 

Het succes van onze ledenwervingscampagne is overdonderend en de ledengroei een duidelijk teken 

dat muziekvereniging Excelsior een belangrijke rol vervult in het culturele leven van de gemeente 

Papendrecht. Hart van ons opleidingsbeleid is dat de muziekopleiding voor iedereen toegankelijk is, 

zodat de leskosten voor (ouders/verzorgers van) leerlingen zo laag mogelijk gehouden dienen te 
worden en alle leerlingen een gratis instrument in bruikleen krijgen. Een simpele, doch geschikte 

saxofoon kost namelijk al gauw 3.000 euro. Om dit beleid voort te kunnen zetten en aan de vraag van 
nieuwe aanwas te kunnen voldoen is uw ondersteuning voor ons van zeer groot belang.  

 
Wij weten dat de gemeente een bijdrage levert aan stichting ToBe die de culturele zaken in de 

Drechtsteden centraal organiseert. Echter, wij zien ook dat de focus daarbij, zeker met het nieuwe 
onderkomen in het Energiehuis, sterk in Dordrecht gecentreerd en op Dordrecht gefocust is. Wij 

zouden dan ook graag met u filosoferen over de vormgeving van een directere ondersteuning bij de 

muzikale opleiding in Papendrecht, via muziekvereniging Excelsior. In samenhang met verbeterde 

huisvesting, zoals besproken in punt 1, zouden wij dan tot een muziek- en opleidingscentrum 

Excelsior kunnen komen: een gebouw dat bruist van muziek. 

 

Tot slot… 

Als muziekvereniging Excelsior Papendrecht hopen wij op uw steun om een snelle oplossing te 

zoeken voor ons huidige huisvestingsprobleem, liefst reeds voor de start van het nieuwe schooljaar. 

Ook aangaande de overige ondersteuningsverzoeken hopen wij op een positieve reactie en visie van 

uw kant. De culturele sector heeft het zwaar in deze tijden, maar is bij uitstek het middel om mensen 

de verbinden.  

 

Wij hopen dan ook dat het coalitieakkoord ruimte biedt op het gebied van cultuur. In het akkoord 
lezen wij: “De coalitie vindt cultuur belangrijk voor het welzijn van inwoners. Dit geldt ook voor 

kennismaking met cultuur door met name kinderen.“ Verder lezen wij: “De coalitie faciliteert 
maatschappelijke initiatieven voor (culturele) evenementen”. Wij denken daarom dat uw en onze 

ideeën perfect bij elkaar passen en wij kijken uit naar de samenwerking om tot een vruchtbare 
uitwerking van deze ideeën te komen.  

 
Gezien de brede basis van de in deze brief besproken onderwerpen zullen wij de politiek in 

Papendrecht ook nader informeren omtrent onze wensen door hen deze brief te doen toekomen. 

 

Wij horen graag op korte termijn van u aangaande de door ons in deze brief vermelde punten. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Namens muziekvereniging Excelsior Papendrecht, 

 

Wijnand Buursema 

Voorzitter 
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Bijlage: status en historie van verenigingsgebouw Excelsior 
 
Na de brand in ons vorige verenigingsgebouw aan de Anjerstraat is Excelsior met ingang van 

aug/sept 2008 tijdelijk gehuisvest in een leegstaand schoolgebouw aan de Rembrandtlaan 206. Na 

onze intrek moesten echter toch heel snel twee klaslokalen afgestaan worden. Dit is nog steeds zo en 

thans zijn hierin twee klassen gehuisvest van de Beatrixschool. 

 
Nu – juni 2014- is Excelsior nog steeds gevestigd in dit gebouw en is de situatie ongewijzigd. De 

beschikbare ruimte kent thans haar merkbare beperkingen voor de groei en ontwikkeling van de 
muziekvereniging. Dit kenmerkt zich het sterkt via het ruimtegebrek voor de uitbreiding en andere 

aanpak van de muziek-/jeugdopleiding en voor de repetities door de diverse orkesten. Er is namelijk 
van maandag tot en met vrijdag elke avond en middag activiteiten in ons gebouw. Vele zaterdagen 

per jaar wordt het gebouw ook gebruikt voor andere activiteiten waaronder o.a. examens, 
uitvoeringen, boekenmarkten, de jaarlijkse rommelmarkt, huldigen van jubilarissen. 

 

Jeugdopleiding 

Sinds 2013 is Excelsior nog meer nadruk gaan leggen op jeugdopleidingen. Onze opgestarte ‘SMS-

orkest’ (Starten met Samenspel) en ‘junior slagwerkgroep’ zijn daarvan treffende voorbeelden. Wij 

betrekken onze nieuwe jeugdleden tijdens hun opleiding al snel bij het spelen in een groep. De 

combinatie van individuele lessen en samenspel zijn twee fronten in de opleiding die elkaar 

versterken en is een weg die breed in de muziekopleidingen ontwikkeld wordt.  

 

Wij verheugen  ons als vereniging met een sponsor als de Haan Minerale Oliën die voor drie jaren 

deze jeugdopleidingen financieel ondersteunt. Ook hierna is recent in een gesprek met de heer 

H.A.A. de Haan bij de evaluatie van het eerste jaar  de intentie uitgesproken dit tot ons 100 jarig 

bestaan in 2020 voort te zetten. Onze nieuwe koers heeft geleid tot een zeer sterke aanwas in jonge 

Papendrechtse muzikanten. Deze maand hebben wij een tweede sponsor voor de jeugd kunnen 
vinden voor 2 jaren, Goud Print Center BV te Alblasserdam. Dat ook andere partners betrokken 

raken bij de jeugdopleiding en activiteiten van Excelsior doet de heer de Haan dan ook zeer deugd en 
was voor hem mede aanleiding tot de genoemde verdere voortzetting  

 
Het vinden van een hoofdsponsor is ons nog niet gelukt. Ook geldt dit voor de wens om een aantal 

grotere, gevestigde bedrijven uit Papendrecht te betrekken bij activiteiten/concerten van Excelsior. 
Wij merken daarbij nadrukkelijk dat muziek/cultuur bijna een aanbeveling nodig lijken te hebben. 

Sponsoring is veelal een “gunfactor” en een veel gehoorde toelichting bij de grotere ondernemingen 

is dat er geen budgetten beschikbaar zijn voor sponsoring op het culturele vlak. Blijkbaar “verkoopt” 

sport toch beter dan cultuur en muziek. 

Wij hopen daarom ook op een duwtje in de rug van de gemeente Papendrecht. Wij merken dat 

potentiële sponsoren de waardering en ondersteuning van een stabiele factor als de gemeente als pre 

ervaren en dat dit vertrouwen geeft in onze organisatie. Een sterke vorm van het bekende ‘als één 

schaap over de dam is’, lijkt  hierin te spreken. De realiteit dat sponsoren in deze tijd niet staan te 

dringen moeten we als Excelsior mee leven. Daarom zijn wij ook actief met het benaderen van 

landelijke en regionale fondsen ten aanzien van onze jeugd- en opleidingsactiviteiten en de daarbij 

benodigde instrumenten. 

 

Het gebouw 

Het huidige gebouw geeft beperkingen aan het gebruik door de inwoning van een school met twee 
schoolklassen.  De tussenruimte  kan niet (constant) gebruikt worden. Steeds moet alles weer 

opgeruimd worden voor de overblijf/het verblijf van deze leerlingen doordeweeks. Daarnaast is de 
beschikbare ruimte voor lessen en repetities zeer beperkt, dusdanig dat het niet mogelijk is tegelijk 



6 / 7 

 

meerdere lessen/repetities te geven. Dit is op dit moment al een beperking voor het aantal leerlingen 

dat wij kunnen aannemen. Als wij de beschikking zouden kunnen krijgen over het gehele gebouw 

dan hebben wij meer mogelijkheden voor uitbreiding van de repetitieruimte en vooral ook meer 

ruimten voor onze opleidingen.  

 

Verder moeten sinds ons verblijf in dit gebouw al die jaren volwassen mensen naar de WC op een 

school-/kindertoilet. Dus geen verhoging van de zitruimte, maar een duidelijke verlaging, waardoor 

deze niet erg prettig in het gebruik zijn voor volwassenen. Het gebouw heeft daarnaast voorzieningen 

voor een basisschool van jaren terug en heeft dringend opknapwerk nodig. Investeringen die zowel 

de school, de gemeente, als onze vereniging niet doen, aangezien niemand weet hoe lang deze 

situatie nog voortduurt. Strikt noodzakelijke zaken voor onze vereniging zijn door ons de afgelopen 

tijd natuurlijk daar waar mogelijk wel aangepakt. In zowel de bar- als repetitieruimte is er de 
afgelopen jaren flink geklust door onze leden en vrijwilligers met ondersteuning door sponsoren als 

Karwei Papendrecht, NL-Doet en het Oranjefonds. 
 

De discussie over huisvesting voor Excelsior is niet van vandaag of gisteren. Het huidige dossier 
rond de Rembrandtlaan is u inmiddels wel bekend, maar zelfs al jaren voor de brand in de 

Anjerstraat was huisvesting voor Excelsior een kritiek punt dat in gesprekken met de toenmalige 
wethouders aan de orde is geweest. Een oplossing van de huidige situatie door nieuwbouw, 

bijvoorbeeld  op de locatie van het oude gebouw, heeft onze grootste voorkeur, maar achten wij 

thans niet (meer) reëel. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat Excelsior, door haar dagelijks 

gebruik voor lessen en repetities en de omvang van het aantal orkestleden, niet is in te passen in een 

multifunctioneel gebouw. Zie de discussie hierover aangaande het gebouw Interval in de afgelopen 

jaren. Daarom zullen wij voor de korte tot middellange termijn waarschijnlijk toch naar een 

oplossing in de vorm van aanpassingen aan het bestaande gebouw moeten kijken. 

 

Een oplossing voor het dossier ‘verenigingsgebouw Excelsior Papendrecht’ is naar onze mening 

mogelijk bij volledig gebruik van het verenigingsgebouw aan de Rembrandtlaan. Hoewel er dan een 

andere locatie voor de twee klassen van de Beatrixschool zal moeten worden gezocht, is die opgave 

waarschijnlijk eenvoudiger van aard  dan een geheel nieuwe locatie voor een muziekvereniging te 

moeten vinden. 

Ongetwijfeld zal er in dat geval moeten worden gesproken over achterstallig onderhoud en 
verbouwing om het gebouw qua omvang nog wat meer geschikt maken voor gebruik door een orkest. 

Ook voor ons als vereniging is er bij geheel gebruik, in combinatie met een garantie daarbij voor een 
langere gebruiksperiode, perspectief om te investeren aan de binnenkant van het gebouw. Ook vanuit 

het oogpunt van de gemeente lijkt ons dit financieel een aanvaardbare oplossing te kunnen zijn. Als 
dit lukt hebben wij alvast een prachtige naam voor ons gebouw en haar activiteiten: 

 

“Muziek- en Opleidingcentrum Excelsior Papendrecht “ 
Een gebouw dat bruist van muziek 

 

Samengevat 
Muziekvereniging Excelsior wil graag op zeer  korte termijn met het college in gesprek over onze 

huisvestingsproblematiek en onze voorgestelde oplossing: het volledig gebruik van het huidige 

verenigingsgebouw aan de Rembrandtlaan 206 in Papendrecht. Deze wens hebben wij reeds aan alle 

politieke partijen in Papendrecht medegedeeld voorafgaand aan de college/coalitiebesprekingen. Wij 

zullen hen ook informeren omtrent ons huidige verzoek in deze brief. Mogelijk dat er thans een 
breder politiek draagvlak is om deze mogelijke huisvesting voor Excelsior door u allen te realiseren, 

zodat er na vele jaren een oplossing voor het huisvestingsdossier van onze muziekvereniging kan 
komen.  
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Hierdoor zou Excelsior – een vereniging die al jaren midden in de Papendrechtse samenleving staat 

en wil blijven staan – weer vooruit kunnen. Een betere repetitieruimte, meer en betere ruimte voor de 

uitgebreide jeugdopleiding, een goede vergaderruimte, ruimte voor opslag van instrumenten en 

andere goederen (zoals voor de rommelmarkt en andere kleine concert- en workshopactiviteiten) en 

alle andere verenigingsactiviteiten die ons een jonge, dynamische en actieve vereniging maken van 

94 jaar oud.   
Deze zaken zullen daarbij de toekomst van de muziekvereniging en het naderende 100-jarig bestaan 

zeer ten goede komen en daarbij bijdragen aan de continuïteit; 

 

Excelsior en Papendrecht een blijvend begrip voor nu en in de toekomst! 
              

                                                        -.-.-.-.-.-.-.- 


