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Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.
Op donderdag 3 november 2016 hebben we het projectvoorstel ‘Specials got talent’ besproken. Het
betreft een gezamenlijk project op initiatief van Sanne Heymann (Cultuurcoach Wijk bij Duurstede) in
samenwerking met Theater Calypso en verschillende vrijwilligers (jury, filmmaker). Er wordt een bijdrage
gevraagd van € 865.
De commissie adviseert unaniem 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 lokale organisaties uit Wijk bij Duurstede.

•

De talentshow is in 2011 gestart en zal dit jaar voor de 5e keer georganiseerd worden. Het is dus
geen vernieuwend initiatief. Wel zijn wij van mening dat het evenement een toegevoegde
waarde heeft voor het culturele aanbod in Wijk bij Duurstede, dat ook in de toekomst moet blijven
bestaan. We denken echter dat het mogelijk moet zijn de financiering op andere manier te
bewerkstelligen, bijvoorbeeld door crowdfunding of door (een bescheiden) entree te vragen.

•

De bijdrage wordt (eenmalig) voor de editie 2017 gevraagd, voor een bedrag dat onder de grens
van € 2.500 ligt.

•

Het voorstel zal in november 2017 voor de 6e keer uitgevoerd worden; er is ruimschots ervaring
opgedaan voor de uitvoering. Veel activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd.

•

De gevraagde subsidie (€ 865) zal het grootste deel van de kosten bestrijken. Er wordt dus niet
voldaan aan het financiële criterium (subsidie maximaal 50% van het projectbudget).

Conclusie:
De Adviescommissie draagt het projectvoorstel een warm hart toe. Een talentenjacht voor jongeren met een
(verstandelijke) beperking is een beproefd en waardevol initiatief voor Wijk bij Duurstede. Maar het concept
is niet nieuw en de financiering werd tot nu toe op andere manier geregeld. Het doel van het cultuurfonds is
een podium te bieden voor vernieuwende elementen in het culturele aanbod die zonder subsidie niet van de
grond zouden komen.
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