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Van subsidiëren naar investeren

Art4U is een centrum voor kunst- en cultuureducatie, waar deelnemers en 

belangstellenden in 2012 meer dan 100.000 keer de drempel passeren van 

één van onze vestigingen in Bergeijk, Eersel en Veldhoven of dependances 

in de kleine kernen. 

Art4U maakt deel uit van de kunstinfrastructuur in drie gemeenten die 

zich bevinden in de slimste regio van de wereld. Deze gemeenten zijn 

ieder voor zich met name vestigingsplaats voor burgers en kleine bedrijven 

in de kennisindustrie, medische technologie en gezondheidszorg

Werkers van en in deze kennisindustrie worden gerekruteerd uit heel 

Nederland, Europese landen en met name Azië. Van verre komend zoeken zij 

een woonadres in de buurt van het nieuwe werk. Zij scannen de toekomstige 

woonplek op: goed onderwijs voor hun gezinsleden, de nabijheid van een 

goed ziekenhuis en ...een kunstinfrastructuur.

Bureau Berenschot heeft dat in opdracht van o.a. Art4U onderzocht en 

aangetoond. De Atlas van Nederlandse Gemeenten Cultuur/Gerard Marlet 

geeft de parameters waarmee dit oordeel wordt vastgesteld.

Bergeijk, Eersel en Veldhoven zetten zich op de kaart met een goed 

voorzieningen   niveau voor haar burgers. Onderdeel van dit voorzieningen palet 

is kunsteducatie, onderwijs in muziek voor met name jeugdigen.

Naast een eigen bijdrage van de gebruikers worden publieke middelen 

aangewend om het geheel van voorzieningen te creëren, te actualiseren en 

in stand te houden. Het doel: een uitdagende en aantrekkelijke woon- en 

werkomgeving voor huidige en toekomstige inwoners. In die zin zijn de 

publieke middelen voor kunsteducatie, muziekles, beter aan te merken 

als investering dan als subsidie.

Kunst en kunsteducatie ...een investering voor 
een aantrekkelijke gemeente met toekomst!



Art4U en de cursisten

Bij Art4U volgen cursisten uit de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven lessen, cursussen en 

workshops. De kernactiviteit bestaat uit amv-lessen, instrumentale- of vocale lessen en samenspel.

Die zijn erop gericht om zowel individueel als bij harmonie, fanfare, ensemble of koor een prestatie  

neer te kunnen zetten. 

In Bergeijk betekent de samenwerking met de verenigingen en de basisscholen, dat er muziekonderwijs  

en projecten zijn op het Hof en in de z.g. kleine kernen: Weebosch, Riethoven, Westerhoven en Luyksgestel. 

De clusters van leerlingen in de kerkdorpen stabiliseren in aantal. De verscheidenheid in keuze van 

instrumenten is groot: van keyboard tot viool en van klassiek tot popmuziek.

In Eersel is Art4U in alle kerkdorpen aanwezig. Duizel is de laatste die het vijftal completeert in de vorm 

van een project van vereniging en basisschool. Dat resulteert in lessen voor leden van de verenigingen 

ter plaatse. De toename van leerlingen uit de gelederen van de verenigingen is verheugend. De grootste 

cluster van jeugdigen op les in blaasinstrumenten is Knegsel. De jury van het jeugdsolistenconcours in 

Bladel geeft aan dat er sprake is van een hoog niveau.

Het is reeds traditie dat een rijdend podium op een oplegger in mei bezoek brengt aan de markten in 

Eersel en Bergeijk en zes van de negen kleine kernen van deze twee gemeenten.

In Veldhoven worden met de verenigingen plannen gemaakt om gezamenlijk kinderen van de basisscholen 

te bereiken. De ervaringen hiermee worden gedeeld door de vier orkesten. De eerste aanzet ziet er 

succesvol uit. Ervaringen 2012 worden de basis voor een vernieuwde, verbeterde versie een jaar later. 

Lessen slagwerk, gitaar, keyboard en zang zijn het sterkst bezet. Hieruit ontwikkelt zich een potentievolle 

bandjescultuur die zich in de hele regio laat zien. De aftrap van een serie optredens is in muziekcafé 

‘Lokaal 8’ Veldhoven-dorp. De lessen algemene muzikale vorming laten een verminderde aanmelding zien.

In 2012 doen 27 leerlingen uit Eersel examen. Mevrouw Ria van der Hamsvoord, wethouder Cultuur,  

reikt de diploma’s uit in het kapelletje op de markt.

34 Bergeijkse leerlingen ontvangen hun diploma uit handen van mevrouw Anja Tils, wethouder Cultuur, 

tijdens een ceremonie in de kapel van de school aan de Dr. Rauppstraat. In Veldhoven overhandigt 

wethouder mevrouw Nicole Ramakers aan 131 leerlingen hun diploma.



Art4U en de amateurkunst

De 14 harmonie- en fanfaregezelschappen in de regio Veldhoven, Eersel en Bergeijk laten zich zien en horen  

bij tal van gelegenheden in hun eigen gemeenschap en zij nemen daarmee een prominente plaats in.  

Hoewel de belangstelling voor blaasmuziek landelijk gezien terugloopt, is er bij de verenigingen in onze regio 

een positief beeld. Samen hebben de 14 orkesten ruim 1.350 leden waarvan er bijna 700 meespelen in  

het groot orkest. Ruim 400 jeugdleden spelen mee in een beginners- of jeugdorkest; er is zelfs sprake van  

een kleine toename ten opzichte van het voorgaande jaar.

349 leerlingen/leden zijn in opleiding. Koplopers in het aantal leerlingen zijn: Sint Cecilia/Oerle (53),  

Sub Umbra/Meerveldhoven (38) en Echo der Kempen/Bergeijk (37). De kerkdorpen: Steensel, Wintelre en 

Vessem laten de grootste progressie zien in het Eerselse.

Een goede relatie met de besturen van de verenigingen is uiterst belangrijk. Tal van beleidszaken worden op 

directieniveau besproken in een jaarlijks directie/voorzittersoverleg. De dagelijkse gang van zaken ligt in de 

handen van de Coördinator Amateurkunst die frequent en nauw samenwerkt met de contactpersonen van elke 

vereniging.

Tal van verenigingen zijn betrokken bij muziekprojecten op de basisscholen. De verenigingen zorgen voor het 

uitlenen van muziekinstrumenten aan de jonge scholieren. Vaak zijn individuele orkestmusici actief bij de les 

betrokken. Bij de afsluiting van een project is altijd het jeugd- en/of groot orkest van een vereniging aanwezig.

Op eigen initiatief verzorgt harmonie Sub Umbra in maart en april een muziekproject op vier basisscholen in 

Veldhoven. Dit wordt afgesloten met een openbare repetitie waarbij alle kinderen een actieve rol hebben. 

Voor de lesinhoud wordt een beroep gedaan op een professionele leerkracht van Art4U. Aan leerlingen die na 

afloop serieuze belangstelling tonen om een instrument te gaan bespelen, wordt een gratis proefles bij Art4U 

aangeboden.

•	 In 2012 bestaat harmonie Theodatus 100 jaar. Op 16 maart bezoeken de directeur en de Coördinator 

Amateurkunst de receptie die de vereniging houdt in de Drie Linden in Luyksgestel. Namens Art4U wordt de 

vereniging een muziekwerk aangeboden.

•	 Op zaterdag 7 april organiseren de vier Veldhovense harmonieën voor de 40e achtereenvolgende keer 

het Jeugd solistenconcours voor hun jeugdleden tot en met 17 jaar. Art4U stelt hiervoor de Rabo-zaal ter 

beschikking. 

•	 Van 2 tot en met 9 juni vindt de tweede editie plaats van de Week van de Amateurkunst (WAK).  

In 125 gemeenten in heel Nederland zijn ruim 4.200 activiteiten door 79.000 actieve amateur kunstenaars.  

Er zijn ruim 300.000 bezoekers. Art4U Veldhoven stelt tijdens de WAK gratis de Rabo-zaal en andere ruimten 

ter beschikking. Er zijn diverse openbare repetities en concerten, een lezing over liederen van Schubert en 

een demonstratie kunstschilderen in de foyer.

•	 Op vrijdag 8 juni vinden in de Rabo-zaal de openbare D-examens plaats van drie leden van harmonie  

l’Union Fraternelle. Een bijzonder onderdeel van deze examens zijn de drie solowerken die worden begeleid 

door hun ‘eigen’ groot orkest.

•	 In de week van 11 juni doen 105 leerlingen van Art4U een hafa-examen. Daarvan komen er 46 uit de regio 

Veldhoven, 38 uit de regio Eersel en 21 uit de regio Bergeijk.

•	 De feestelijke diploma-uitreiking voor de geslaagde kandidaten in Veldhoven vindt plaats op donderdag  

21 juni. Wethouder Maarten Prinsen overhandigt de diploma’s. Het jeugdorkest van harmonie l ‘Union 

Fraternelle zorgt voor de muzikale opluistering.

•	 Op maandag 25 juni vindt in Duizel de diploma-uitreiking plaatst voor de geslaagde kandidaten van de 

orkesten uit de regio’s Eersel en Bergeijk. Van alle verenigingen zijn vertegenwoordigers aanwezig die  

aan hun jeugdleden een roosje met een persoonlijk kaartje overhandigen. Wethouder Ria van der Hamsvoord 

reikt de diploma’s uit. Het jeugd- en groot orkest en de drumband van fanfare De Volharding tekenen voor  

de muziek.



•	 Tijdens Cult & Tumult treedt op zondagmiddag 30 september voor de deur van Art4U een groot jeugdorkest 

op dat speciaal voor deze gelegenheid is samengesteld uit de jeugdorkesten van de vier Veldhovense 

harmonieën. ’s Middags is er in de Rabo-zaal een doorlopend concert met korte optredens van tien koren: 

Kempenkoor, After Eight, Phoenix, Sheliak, Veldhovens Kamerkoor, Chant’Oers, Amice, Hajim, Messengers 

of Joy en Cantare. Alle koren geven aan dat zij vanwege de fraaie akoestiek erg graag in de Rabo-zaal willen 

zingen. De publieke belangstelling voor de beide concerten is overweldigend.

•	 In 2012 bestaat harmonie Echo der Kempen 125 jaar. De Coördinator Amateurkunst bezoekt de receptie in 

de Kattendans in Bergeijk op 21 oktober. Namens Art4U wordt een muziekwerk aangeboden.

•	 Op woensdag 12 december organiseert Art4U een presentatie van het onderwijsproject ‘Musicatorium’ 

dat door twee docenten van Art4U is ontwikkeld. Bestuurders van alle 14 harmonie- en fanfareorkesten, 

accordeonvereniging ‘de Lustige Klanken’ en de Brabantse Bond van Muziekverenigingen zijn op deze 

informatieve bijeenkomst aanwezig.

Art4U, een organisatie in beweging

2012 betekent  voor allen, die professioneel betrokkenen zijn bij Art4U, van administrateur tot directie,  

van docent tot huismeester dat de handen uit mouwen gestoken worden in het kader van een nieuw elan  

en verbeterd ondernemerschap. Werkgroepen worden geformeerd rondom thema’s. Deze thema’s  zijn het 

resultaat van een intensief proces, waaraan ieder zijn bijdrage levert. De selectie van de aandachtspunten 

gebeurt vanuit de persoonlijke ambitie, vakmanschap en interesse van de docenten en medewerkers om  

de waarde-toekenning van netwerkinstituut op een hoger plan te brengen. Leidend in dit proces zijn de  

drie pijlers: cursussen, onderwijs en amateurkunst. Daarnaast een verbeterde relatie met instellingen en 

bedrijven in de regio.

Het zijn de plannen en ideeën van de medewerkers die de organisatie faciliteert om tot uitvoering te komen.  

Dit betekent een radicale cultuuromslag in de organisatie. Bestuur en directie zijn van mening dat dit de 

enige weg is die het antwoord geeft op de gewijzigde omstandigheden. Een flexibele, adequaat reagerende 

organisatie die klanten bindt en nieuwe producten samen met hen maakt.

De financiële bijdrage in het kader van het verbeterde ondernemerschap van de gemeente Veldhoven is 

besteed aan een intensief traject voor twee werkgroepen in het kader van het z.g. duurzaam innoveren.  

Het doel van dit traject is tweeledig: training in vraag gestuurd werken/klantgericht opereren en komen tot  

een te implementeren product in een volgend cursusjaar.Dit hele veranderingsproces wordt nauw gemonitord 

door de stuurgroep. Deze bestaat uit twee bestuursleden (de heren P. Bunnik en Th. Edenburg) en de directie. 



Art4U, onderwijs en cultuureducatie

De marktplaatsen van Bergeijk, Eersel en Veldhoven werken nauw samen met de onderwijscoördinatoren van 

Art4U. In 2012 zijn er tal van projecten, cursussen workshops en presentaties geweest binnen het basis- en 

voortgezet onderwijs. Met name in de buitenschoolse opvang zien wij een sterke toename van onze activiteiten 

en verandering in de markt.

In totaal hebben 21 scholen diverse projecten afgenomen waaronder:

•	 Muziek	en	beweging	(onderbouw)	9 scholen, 678 leerlingen

•	 Muziek	met	een	Staartje	(instrumenten	oriëntatie	voor	groep	4-5)	7 scholen, 272 leerlingen

•	 De	Bus	gemist	(in	de	praktijk	aan	de	slag	met	blaasinstrumenten)	4 scholen, 131 leerlingen

•	 Musicatorium	(digitale	interactieve	muzieklessen)	1 school,  130 leerlingen, 25 lessen per groep

•	 Windkracht	6/AMV	4 scholen, 119 leerlingen

•	 DVD	opname	van	het	schoollied	1 school, 150 leerlingen

•	 Workshop	Zang	en	Percussie	Sondervick College, 45 leerlingen

•	 Promotielessen	33 scholen, 1.937 leerlingen

•	 Diverse	projecten	op	maat	11 scholen, 1.017 leerlingen

•	 Drama	10 scholen, 549 leerlingen

Veel projecten zijn uitgevoerd in samenwerking met de muziekverenigingen in de drie gemeenten. Deze 

samenwerking is voor Art4 van groot belang omdat ze samenvalt met de doelstelling om een hechte band te 

smeden tussen het onderwijs, de amateurkunst en Art4U.

In 2012 is de samenwerking met BSO Klokje Rond verstevigd. Er zijn lessen gegeven in o.a. Muziek en 

beweging, drama, klarinet, piano, keyboard, gitaar en AMV. 60 Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar komen 

in een apart ingericht lokaal om van hieruit in BSO tijd lessen te volgen bij Art4U. Naast dit inpandig BSO 

aanbod wordt op nog 10 scholen buitenschools een programma aangeboden.

De ontwikkeling van Musicatorium, een muziekonderwijs website voor basisscholen, is nog steeds in volle gang 

en de eerste scholen zijn gestart in cursusjaar 2012-2013 met de groepen 1 t/m 4. Voor groep 5/6 staat een 

instrumentenoriëntatie op het programma, waarbij de amateurkunst nauw betrokken wordt bij de ontwikkeling 

en uitvoering van dit lesaanbod. In september 2013 kunnen ook de groepen 5 en 6  starten met de digitale 

lessen. Ook voor groep 5 en 6 komt er een website, welke  gekoppeld is aan een leerlingvolgsysteem.  

De kinderen kunnen thuis aan de slag met de lessen en bijbehorende opdrachten.

De contactmomenten met kinderen in het basisonderwijs met een kunstaanbod of activiteit laat in Bergeijk 

een toename van 25 % zien. In Eersel is er sprake van een groei  van 33 %. De samenwerking met de 

marktplaatscoördinator cultuureducatie in Veldhoven werpt zijn vruchten af. Hier is sprake van een verdubbeling 

van de aantallen van 2011.  Voor de exacte cijfers zie laatste bladzij van dit verslag.

Art4U en de intergemeentelijke samenwerking 

Met de drie gemeenten is er sprake van een collegiaal en constructief wethouders-overleg waarin het 

gemeenschappelijk belang van geïnstitutionaliseerd muziekonderwijs onderschreven wordt.  

Dit georganiseerd muziekonderwijs, alsmede de taken naar onderwijs en amateurkunst, de drie  

pijler-filosofie, liggen aan de basis van alles wat besproken wordt.

In het najaar is er een wethoudersoverleg geweest samen met de gemeente Reusel-De Mierden en Bladel om 

gezamenlijk de marktplaats Cultuureducatie zo goed mogelijk in stand te houden. Dit is in grote mate gelukt 

voor Bladel, Eersel en Bergeijk. Er is een consensus dat wederzijds er een afspraak is elkaar goed te informeren 

omtrent met name zo mogelijk aanstaande veranderingen in de financiële ondersteuning tussen de drie 

partnergemeenten met betrekking tot Art4U, t.w. Bergeijk, Eersel en Veldhoven.



Art4U, actuele thema’s 

Bergeijk: Ontmoetingen van leerlingen, ouders en de bevolking bij het kerstconcert in theater de Kattendans, 

de Opendag, bandjes presentatie in een horecazaak aan de markt en de drukbezochte afsluiting van het project 

“Muziek met een Staartje” bestendigen en krijgen steeds meer eigen kleur. Dit laatste betreft een vruchtbare 

projectmatige samenwerking met de commissie jeugd van vereniging Kon. Harmonie Echo der Kempen, 

docenten Art4U, het jeugdorkest van de vereniging en de basisscholen van groot Bergeijk. In nog geen twee uur 

tijd, tweemaal een bomvolle Kattendans. 

Eersel: Een schitterende uitwisseling van l’Ecole Musique Carquefou en BigBands t.g.v. Cult & Tumult 2012.  

Een uitzinnig, enthousiaste schare toehoorders op zaterdagavond en de zondag op de Markt in Eersel.

Samenwerking met de harmonie uit Vessem en de fanfare Duizel uit zich in concrete actie. Bij deze samenwerking 

zijn de basisscholen, t.w. St Jan in Duizel en St. Lambertus in Vessem, betrokken.

Veldhoven: Het project Brede School in Veldhoven leidt tot uiterst constructieve uitwisseling met de combinatie-

functionaris cultuur. Cult & Tumult 2012 was een hoogtepunt met betrekking tot het aantal bezoekers en 

internationale contacten uit o.a. China, Luxemburg en Frankrijk.

Art4U,	beknopt	sociaal	jaarverslag

In	dienst	op	1	januari	2012

53 medewerkers, waarvan 41 docenten en 12 ondersteunend. 1 docent is per 1 augustus 2012 uit dienst gegaan. 

In	dienst	op	31	december	2012

52 medewerkers, waarvan 40 docenten en 12 ondersteunend.

Ziekteverzuimpercentage *) in 2012 is 4,7% (2011 5,37%).

2 medewerkers zijn langere tijd met ziekteverlof geweest. 

Eén daarvan is inmiddels geheel weer aan het werk en de ander gedeeltelijk.

*) Het ziekteverzuimpercentage: het aantal ziektedagen versus de werkdagen in het rooster

Art4U, bestuur en directie

de heer P. Bunnik  voorzitter de heer B. Lutgendorff directeur

de heer E. Rosens secretaris  de heer J. Gooyaers adjunct-directeur

de heer W. de Kort penningmeester 

de heer T. Edenburg  lid 

mevrouw D. Hoekstra  lid

mevrouw H. Niers lid

de heer P. Smetsers  lid



Art4U Bergeijk
Dr. Rauppstraat 35

Art4U Eersel
Muzenval, Dijk 7

Art4U Veldhoven
adres Bossebaan 60, 5503 KC Veldhoven
postadres postbus 85, 5500 AB Veldhoven
telefoon 040 253 35 22
fax 040 254 96 70
e-mail algemeen@art4u-kunsteducatie.nl
website www.art4u-kunsteducatie.nl

Art4U	ke(r)ngetallen	van	2012

Art4U Bergeijk

Art4U Eersel

Art4U Veldhoven
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