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Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.
Op woensdag 24 augustus 2016 hebben we het projectvoorstel ‘De Cultuurproeverij’ besproken. Het
betreft een project dat door de Muziekschool Wijk bij Duurstede (Tom van Ginkel) ingediend is namens het
Museum, de Theaterschool, het Wijks Atelier, het Calypso Theater en Harmonie Concordia. Er wordt een
bijdrage gevraagd van € 2.200.
De commissie adviseert unaniem (voorlopig) NEGATIEF om de gevraagde bijdrage toe te kennen.
Onderstaand treft u de reden van dit negatief 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 verschillende lokale organisaties uit Wijk bij Duurstede.

•

Het samenbrengen van de verschillende cultuurvormen is zeker positief en lijkt vernieuwend, maar
het is ons niet duidelijk in hoeverre dit in een leemte voorziet. Immers, er lopen al andere,
vergelijkbare projecten bij de Muziekschool en de scholen organiseren zelf misschien ook al het
een en ander. Een centraal uitgangspunt van het voorstel is dat er in totaal 900 leerlingen vanuit de
basisscholen zullen participeren. Is er vooraf het draagvlak vanuit de scholen gepolst en hebben zij
hun betrokkenheid toegezegd?

•

De bijdrage wordt voor één jaar gevraagd voor een eenmalige activiteit. Is het doel: ‘ondersteunen,
stimuleren en verbinden van het cultuuronderwijs op de basisscholen’ hiermee wel te halen? Wij
betwijfelen dit aangezien het een eenmalige en geen structurele activiteit gedurende het gehele
schooljaar betreft..

•

Het plan om grote groepen leerlingen op één dag kennis te laten nemen van 6 verschillende
kunstdisciplines lijkt ons nogal ambitieus. Is dit wel haalbaar voor de leerlingen en de leerkrachten
op de scholen?

•

Formeel wordt er voldaan aan het criterium dat minimaal 50% van het projectbudget door andere
bronnen gefinancierd wordt. Maar de begroting leunt voor een groot gedeelte op de bijdrage van de
scholen (per leerling € 2), met alle financiële risico’s mocht dit niet tot stand komen. Daarnaast is
de bijdrage van de vrijwilligers (€ 800) niet onderbouwd.

Conclusie:
De Adviescommissie draagt het project een warm hart toe, maar heeft vraagtekens bij de haalbaarheid
(uitvoering op één dag + workshop/ financiering). De commissie adviseert daarom voorlopig negatief, maar
verzoekt de aanvrager een nieuw voorstel in te dienen (misschien samen met de scholen) waarin zowel het
draagvlak aangetoond wordt als ook het inbedden in/verbinden met het cultuuronderwijs.
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