Advies namens de commissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 9 november 2017
Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.
Op donderdag 2 november 2017 hebben we het projectvoorstel ‘Muziekmatinee’s Café ‘t Hoff’ besproken met de
indienende partij (vertegenwoordigd door Tom Moerenhout). Het betreft een project van de Wijkse
Popmuziekvereniging (die alleen uit Tom Moerenhout bestaat) in samenwerking met een horeca ondernemer.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 2.000,-.
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 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. Er wordt een podium geboden
op één specifieke horeca-locatie. Voor dit evenement worden muzikanten aangetrokken zowel van
binnen als buiten Wijk bij Duurstede. Als toelichting op de kosten wordt een tegemoetkoming in de
reiskosten genoemd.
De activiteit is weliswaar niet vernieuwend, maar de commissie is van mening dat popmuziek wel een plek
in het culturele aanbod van Wijk bij Duurstede verdient. In de huidige aanvraag ziet de commissie echter
onvoldoende bestendige ontwikkeling om deze aanvraag te honoreren. Een duidelijke visie ontbreekt.
Er wordt om een bijdrage gevraagd van € 2.000,-. Tevens is melding gemaakt van een bijdrage door
Café ’t Hoff. De commissie mist hierin een heldere kostenbegroting. Als mondelinge toelichting is het
budget genoemd van €400,- per voorstelling. Verdere verantwoording ontbreekt.

Conclusie
De Adviescommissie meent dat aan het huidige projectvoorstel geen bijdrage kan worden toegekend. De horeca in
Wijk bij Duurstede kan naar eigen inzicht activiteiten inzetten. Wel ziet de commissie in Wijk bij Duurstede een
leemte in het aanbod van popmuziek en de behoefte aan een laagdrempelig podium voor lokale muzikanten.
Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede
Heidi Hamers (voorzitter)
Hans van Bruksvoort
Roger Caubo
Jan van Donselaar
Daphne Seffinga

cultuurfondswijkbijduurstede.nl

