
	

CULTUURFONDSWIJKBIJDUURSTEDE.NL	

	
Adviescommissie	Cultuurfonds	Wijk	bij	Duurstede		
	
Leden:	
Heidi Hamers (voorzitter) 
Hans van Bruksvoort 
Roger Caubo 
Jan van Donselaar 
Daphne Seffinga 
 
Eline Jacobs (ambtelijke ondersteuning) 
 
Wijk bij Duurstede, 5 juli 2016  
 
Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 
 
Op maandag 4 juli 2016 hebben we het verzoek tot een spoedadvies ontvangen inzake Mazijkpop 2016. De 
Popmuziekvereniging “Pauze” uit Wijk bij Duurstede verzoekt een bijdrage te ontvangen om de begroting 
voor het op 16 juli a.s. geplande festival sluitend te krijgen.  
 
De commissie adviseert unaniem POSITIEF om een incidentele bijdrage ad € 500 toe te kennen. 
 
Onderstaand treft u de reden van dit positief advies aan: 
 
Als leidraad voor onze adviestaak voor het cultuurfonds is de notitie “Cultuurfonds Wijk bij Duurstede – 
organisatie per 1 januari 2016”gehanteerd. 
 

• De aanvraag is afkomstig van een lokale organisatie uit Wijk bij Duurstede, die dit festival al voor 
de 10e keer organiseert. 

 
• Naar onze mening heeft Mazijkpop een toegevoegde waarde voor de burgers in Wijk bij Duurstede 

en vult een leemte op in het culturele aanbod.. Wij zien dit als zodanig van waarde dat het beperkte 
vernieuwende karakter (het festival wordt dit jaar door een koor geopend) daarmee 
gecompenseerd wordt. 

 
• De organisatie van het festival is beproefd en leunt op de inzet van veel vrijwilligers. 

 

• Het merendeel van het projectbudget wordt door lokale sponsoren bijeengebracht. 
 

• Volgens informatie van Eline Jacobs dient de begroting op twee punten aangepast te worden: 
 
- Volgens nieuwe richtlijnen moeten voor een dergelijk evenement 2 beveiligers ingezet worden, 

daardoor zullen er € 303 meer nodig zijn dan begroot. 
- Daar tegenover staat dat de kosten ad  € 300 voor consumpties van de bandleden verrekend 

zullen worden met de barinkomsten van Café ’t Hoff, die dus komen te vervallen. 
Beide posten vallen in feite tegen elkaar weg, met een bijdrage van € 500 is de begroting sluitend. 
Dit (eenmalige) bedrag valt binnen de criteria van het cultuurfonds. 
  

• De adviescommissie is unaniem van mening dat de toekenning van deze aanvraag ook een blijk 
van waardering is voor het tienmalig organiseren van Mazijkpop. Juist vanwege de leemte, die een  
evenement op pop gebied invult, is er alle reden om over een vernieuwde formule na te denken. 
We dagen de Popmuziekvereniging “Pauze” dan ook uit om in 2017 een nieuw concept voor te 
leggen. 
 
 

Heidi Hamers (voorzitter) 
 
	


