Advies namens de commissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 9 november 2017
Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.
Op donderdag 12 oktober 2017 hebben we het projectvoorstel ‘Hendrikje Dertien, Koning van Niks’ besproken.
Het betreft een project van de Stichting De Inrichting in samenwerking met het Wijks Vocaal en Fanfare De
vriendschapskring uit Ankeveen. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5.000,00.
Op donderdag 2 november 2017 hebben we een toelichting gekregen op de aanvraag. De commissie heeft dit als
zeer positief ervaren mede door de enthousiaste presentatie en de attributen die de presentatie ondersteunden.
De commissie adviseert unaniem POSITIEF om een bijdrage van €2.500,00 toe te kennen.
Onderstaand treft u de reden van dit positief advies aan:
Als leidraad voor onze adviestaak hanteert de commissie de notitie “Cultuurfonds Wijk bij Duurstede – organisatie
per 1 januari 2016” (update september 2017).
•
•

•
•
•

De aanvraag is afkomstig van een lokale organisatie uit Wijk bij Duurstede. De muzikale ondersteuning
verzorgt het Wijks Vocaal en de uitvoeringen vinden plaats in de korfbalhal van sportpark “Mariënhoeve”.
De activiteit is vernieuwend en van toegevoegde waarde voor het culturele aanbod in Wijk bij Duurstede.
Het is een muziektoneelproductie, waarbij het publiek van drie kanten toekijkt. Naast extra eisen voor de
acteurs (amateurs) vergt deze toneelopstelling bijzondere aandacht voor de belichting en het geluid. Er
wordt dus een bijzondere toneelbelevenis gecreëerd.
De bijdrage van €5.000,00 wordt aangevraagd, echter de cultuurcommissie kent het maximale bedrag van
€2.500,00 per project toe..
Het voorstel is realistisch, financieel onderbouwd en voldoende concreet uitgewerkt en zal (naast enkele
professionals) door vele vrijwilligers worden uitgevoerd.
Het merendeel van de inkomsten komt uit andere bronnen zodat er ruimschoots wordt voldaan aan het
financiële criterium (de subsidie van het cultuurfonds bedraagt maar 5% van het begrote projectbudget).

Conclusie
De Adviescommissie is van mening dat het projectvoorstel een vernieuwende formule voor muziektoneel aan de
inwoners zal presenteren en daarmee een verrijking zal zijn voor het culturele aanbod van Wijk bij Duurstede.
Mocht ons advies overgenomen worden, dan stellen we voor om in de toekenningsbrief drie voorwaarden te
stellen: 1. Een vermelding van de subsidie van het Cultuurfonds in publicaties 2. Het plaatsen van de banner van
het cultuurfonds tijdens de voorstelling 3. Het indienen van een kort verslag (met foto’s) van het evenement.
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