
	

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, 31 augustus 2016  
 
Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 
 
Op woensdag 24 augustus 2016 hebben we het projectvoorstel ‘Orpheus & Eurydice”- Jongeren 
ontmoeten klassiek’ besproken. Het betreft een cultuurparticipatieproject van Revius Wijk in 
samenwerking met de Cultuurcoach van De Bibliotheek Z-O-U-T, waarvoor een bijdrage gevraagd wordt 
van € 700.  
 
De commissie adviseert unaniem NEGATIEF om de gevraagde bijdrage toe te kennen, maar vindt wel een 
aanmoedigingsbijdrage ad € 200 op zijn plaats. 
 
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 twee lokale organisaties uit Wijk bij Duurstede. 
 

• Het is de 5e keer dat Revius Wijk een klassieker naar de planken brengt. We denken dat de formule 
een leuk, zinvol en geslaagd initiatief is, dat een leemte vult op het culturele aanbod in Wijk bij 
Duurstede. Maar het is in de voorgestelde vorm niet vernieuwend. Zoals bij de eerdere edities ligt 
de hoofdfocus op het Revius Wijk, een gemiste kans om dit naar een breder publiek te trekken. 

 
• De organisatie van het project is beproefd en leunt op de inzet van vrijwilligers (naast 

professionals). 
 

• Het merendeel van het projectbudget wordt door andere lokale sponsoren bijeengebracht, net als in 
eerdere jaren waar het project zelfs zonder financiering door de gemeente gerealiseerd is. We 
denken dat dit ook deze keer te realiseren zal zijn, misschien door een (kleine) verhoging van de 
entree prijzen. 
 
 

Conclusie: 
De Adviescommissie is unaniem van mening dat de basisgedachte van het project de potentie heeft om het 
culturele aanbod van Wijk bij Duurstede te verrijken. Maar dan dient het breder getrokken te worden, 
bijvoorbeeld door andere doelgroepen (groep 8 leerlingen basisscholen, ouderen, etc) te betrekken. Als 
aanmoediging om een vernieuwend voorstel uit te werken stelt de Adviescommissie voor om in 2016 een 
bedrag van € 200 toe te kennen.  

 

Namens de Adviescommissie, 
Heidi Hamers (voorzitter) 
 
	


