Advies namens de commissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 13 oktober 2017

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.
Op donderdag 12 oktober 2017 hebben we het projectvoorstel/ het beschikbaar stellen van het boek ‘De
vlucht van Omid’ besproken. Het betreft een initiatief van de Werkgroep Amnesty Wijk bij Duurstede. Er wordt
een bijdrage gevraagd van € 100.
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 onze adviestaak hanteert de commissie de notitie “Cultuurfonds Wijk bij Duurstede –
organisatie per 1 januari 2016” (update september 2017).
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De aanvraag is afkomstig van een lokale organisatie (Werkgroep Amnesty) uit Wijk bij Duurstede, in
samenwerking met de cultuurcoach Sanne Heymann. Het betreft het verstrekken van het boek ‘De
vlucht van Omid’ aan 5 scholen, die deelnemen aan een lezing van de schrijfster (Lysette van Geel),
die Amnesty aanbiedt aan de leerlingen van groep 7-8 van de betreffende scholen.
De activiteit bevindt zich op de grens tussen het sociaal-maatschappelijke terrein en cultuur in formele
zin. Het boek gaat over het leven van vluchtelingen (de 10-jarige Iraanse jongen Omid) en
mensenrechten. We juichen het toe dat basisschoolleerlingen op deze manier in aanraking komen met
andere culturen en levenssituaties – een belangrijke voorwaarde voor de cohesie in onze
maatschappij.
De gevraagde bijdrage van € 100,- valt ruimschots binnen het financiële subsidiekader.
Het voorstel is realistisch en wordt door vrijwilligers van Amnesty begeleid.
Het betreft maar een kleine bijdrage binnen een groter financieel project.

Conclusie:
De Adviescommissie is van mening dat het projectvoorstel – ondanks dat het zich op het grensvlak van cultuur
beweegt – van een zodanige waarde is die een financiële bijdrage van € 100,- rechtvaardigt.
Mocht ons advies overgenomen worden, dan stellen we voor om in de toekenningsbrief als voorwaarde te
stellen dat er sfeerfoto’s van de lezingen beschikbaar gesteld worden t.b.v. de website van het cultuurfonds.
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