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Wijk bij Duurstede, 3 mei 2018 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 2 mei 2018 heeft de adviescommissie de subsidieaanvraag van ‘Dance behind the Wall’ 
besproken. De aanvraag betreft een bijdrage van € 2.500,- in de kosten van het dancefestival dat op  

2 juni 2018 wordt georganiseerd. 
 
De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 1.250.  

 
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”. 
 

• De aanvraag is afkomstig van een lokale organisatie uit Wijk bij Duurstede. 
 

• Ondanks dat de activiteit weinig vernieuwend is (het festival wordt al voor de derde keer 
georganiseerd) vult het een leemte in het aanbod voor jongeren in Wijk bij Duurstede.  
 

• Het voorstel is realistisch en concreet en omvat vele werkzaamheden van vrijwilligers. 
 

• Het is de 1e aanvraag van het initiatief dat wel al bestond voordat de aanvraag bij het 
Cultuurfonds is gedaan. Aan de financiële randvoorwaarden (minimaal 25% van het 
projectbudget is door andere bronnen te financieren) wordt ruimschots voldaan; men wist een 
grote groep lokale sponsoren te betrekken. 

 

Conclusie 
De adviescommissie is van mening dat voor deze aanvraag – ondanks dat er maar in beperkte mate 
voldaan wordt aan een belangrijk criterium van het cultuurfonds (vernieuwend karakter) – toch een 
bijdrage op zijn plaats is gezien het belang voor de doelgroep. We hopen met deze subsidie het festival 
als jaarlijks terugkerend evenement in Wijk bij Duurstede te bestendigen. 
 
De commissie stelt het op prijs als de bijdrage wordt vermeld tijdens de opening of andere PR uitingen. 
Het logo is te downloaden van de website cultuurfondswijkbijduurstede.nl/downloads 
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