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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

Wijk bij Duurstede, 13 december 2018 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 12 december 2018 heeft de adviescommissie de subsidieaanvraag ‘Body # 2’ van Sven Signe den 
Hartogh besproken. Het betreft een bijdrage in de financiering van een tweetal kunstwerken in Wijk bij 
Duurstede waarvoor € 1.760,- gevraagd wordt. 

Beeldend kunstenaar Sven Signe den Hartogh wil met twee kunstwerken (een installatie en tegels met 
voetafdrukken) iets toevoegen/teruggeven aan Wijk bij Duurstede. 

De commissie adviseert unaniem NEGATIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 1.760,-. 

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”. 

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

• De activiteit is niet vernieuwend (er is eerder vergelijkbaar werk gedaan rond het Kromme Rijn 
Pad). Op basis van ander werk van deze kunstenaar hebben we wel de indruk dat hij is staat is 
om kunst met een vernieuwende, frisse kijk te maken die van toegevoegde waarde kan zijn voor 
Wijk bij Duurstede.  

• Het voorstel is realistisch en concreet; naast de inzet van de kunstenaar zelf worden er 
professionele bedrijven ingezet om het plan te kunnen realiseren. 

• Aan de financiële randvoorwaarden (minimaal 25% van het projectbudget is door andere 
bronnen te financieren) wordt voldaan.  

 

Conclusie: 

De adviescommissie is van mening dat de aanvraag met de huidige invulling niet in aanmerking komt 
voor subsidie. Maar op basis van eerder werk van deze kunstenaar denken we dat hij de potentie heeft 
om kunst met toegevoegde waarde voor Wijk bij Duurstede te creëren. We zullen daarom met hem in 
gesprek gaan om verdere mogelijkheden te verkennen (bijvoorbeeld een verbinding aan een evenement 
of een activiteit met een maatschappelijke component). 
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