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Wijk bij Duurstede, 31 augustus 2016  
 
Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 
 
Op woensdag 24 augustus 2016 hebben we het projectvoorstel ‘Sportkunst’ besproken. Het betreft een 
gezamenlijk project op initiatief van Stichting Wijk Sport in samenwerking met de Cultuurcoach en Stichting 
Binding. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 750.  
 
De commissie adviseert unaniem POSITIEF om een bijdrage van € 790 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 lokale organisaties uit Wijk bij Duurstede. 
 

• Er wordt een brug geslagen tussen kunst en sport - een verfrissende, nieuwe combinatie. Maar ook 
de voorgestelde uitvoering, namelijk een kunstwerk te laten maken door jongeren onder 
begeleiding van twee kunstenaars uit Wijk bij Duurstede, spreekt ons zeer aan. We zijn benieuwd 
wie de kunstenaars zijn! 

 
• De bijdrage wordt voor een eenmalige activiteit gevraagd. 

 
• De voorgestelde aanpak (talentklas) lijkt ons leuk en haalbaar. Wel hopen we dat bij de keuze voor 

het uiteindelijke ontwerp het aspect ‘duurzaamheid’ mee wordt genomen zodat men voor een 
langere periode van het kunstwerk kan genieten. 

 
• Het merendeel van de inkomsten komt uit andere bronnen zodat er ruimschots wordt voldaan aan 

het financiële criterium (subsidie maximaal 50% van het projectbudget). Om het laatste 
financieringsgedeelte op een mooi rond bedrag uit te laten komen (€ 1000) adviseren wij om een 
bedrag van € 790 toe te kennen voor een sluitende begroting.  

 
 
Conclusie: 
De Adviescommissie is positief over het vernieuwende karakter en de geplande aanpak van het 
projectvoorstel en adviseert om een iets hoger dan het gevraagde bedrag toe te kennen. 

 

Namens de Adviescommissie, 
Heidi Hamers (voorzitter) 


