Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede, 14 september 2018

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.
Op 12 september 2018 heeft de adviescommissie de subsidieaanvraag ‘Creatieve hulp bij culturele
overgang’ van het Wijks Atelier besproken. Het betreft een initiatief van het Wijks Atelier in
samenwerking met basisschool ’t Anker waarvoor een bijdrage van € 500,- wordt gevraagd voor de
ontwikkeling van een programma voor kinderen met een andere culturele achtergrond.
Hiervoor wordt door het Wijks Atelier een programma ontwikkeld dat als pilot in twee rondes van start
zal gaan: in november 2018 de eerste en bij succes een tweede ronde in het voorjaar 2019 (telkens 10
lessen voor 10 leerlingen). Gelijktijdig probeert het Wijks Atelier om dit programma bij het Provinciaal
cultuurfonds (Kunst Centraal) onder te brengen zodat de kostendekking na de zomer van 2019 daar
belegd kan worden.
De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 500,- in 2018 en
bij succes van € 450,- in 2019.
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.

•

Het betreft een nieuw initiatief dat de integratie van kinderen met een andere culturele
achtergrond in de Wijkse gemeenschap zal bevorderen.

•

De gevraagde bijdragen zijn voor 2 achtereenvolgende jaren en zijn bedoeld als opstart voor
een programma dat later zonder lokale subsidie door andere scholen in de gemeente gebruikt
kan worden.

•

Het voorstel is realistisch en concreet. Aan de financiële randvoorwaarden (minimaal 25% van
het projectbudget is door andere bronnen te financieren) wordt voldaan.

Conclusie
De adviescommissie is daarom van mening dat deze aanvraag voldoet aan de criteria van het
cultuurfonds.
De commissie stelt het op prijs als de bijdrage van het cultuurfonds vermeld wordt in pr-uitingen.
Het logo is te downloaden van de website cultuurfondswijkbijduurstede.nl/downloads.
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