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Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.
Op donderdag 26 januari 2016 hebben we het projectvoorstel ‘Wijk Filmt’ besproken. Het betreft een
initiatief van de Cultuurcoach en filmhuis Calypso. Wijk Filmt is een kort filmfestival van en door inwoners
van Wijk bij Duurstede. Iedereen krijgt de kans zijn/haar korte film te tonen. Er wordt een bijdrage gevraagd
van € 500, -.
De commissie adviseert unaniem POSITIEF om de gevraagde bijdrage toe te kennen.
Onderstaand treft u de reden van dit positief advies aan:
Als leidraad voor haar adviestaak hanteert de commissie de notitie “Cultuurfonds Wijk bij Duurstede –
organisatie per 1 januari 2016”.
•

De aanvraag is afkomstig van lokale organisaties uit Wijk bij Duurstede.

•

De activiteit is vernieuwend en van toegevoegde waarde voor het culturele aanbod in Wijk bij
Duurstede. Het bevordert de kunst- en cultuurparticipatie van inwoners en biedt een podium aan de
enthousiaste amateurfilmer.

•

De bijdrage wordt (eenmalig) gevraagd, voor het maximale bedrag van € 500, -

•

Het voorstel is realistisch, goed onderbouwd en voldoende concreet uitgewerkt en zal door vele
vrijwilligers worden uitgevoerd.

•

Het merendeel van de inkomsten komt uit andere bronnen zodat er ruimschoots wordt voldaan aan
het financiële criterium (subsidie maximaal 50% van het projectbudget).

Conclusie:
De Adviescommissie is van mening dat het projectvoorstel een verrijking is van het culturele aanbod in Wijk
bij Duurstede. Het zet Wijk bij Duurstede op de kaart als stad met een grote diversiteit aan culturele uitingen
en betrokkenheid van burgers.
Mocht ons advies overgenomen worden, dan stellen we voor om in de toekenningsbrief twee voorwaarden
te stellen: 1. Een vermelding van de subsidie van het Cultuurfonds in publicaties 2. Het indienen van een
kort (foto)verslag van het evenement.
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