Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 12 maart 2019
Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.
Op 6 maart 2019 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
de Horn waarvoor een bijdrage van € 400,- wordt gevraagd voor de tweede tranche van een programma
voor kinderen met een andere culturele achtergrond.
De initiële subsidieaanvraag is op 12 september 2018 door de adviescommissie besproken en positief
beoordeeld. De aanvraag omhelsde de ontwikkeling van een programma waarin kinderen met een andere
culturele achtergrond (vluchtelingen en oost Europeanen) een creatieve hulp aangeboden wordt, gericht op
kennis van de eigen en de Nederlandse cultuur. Het programma is ontwikkeld in samenwerking van
basisschool de Horn met een docent van het Wijks Atelier. De pilot is in november 2018 gestart (10 lessen
voor 10 leerlingen), positief afgerond en zal in het voorjaar van 2019 als tweede tranche (eveneens 10
lessen voor 10 leerlingen) voortgezet worden.
De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 400,-.
Onderstaand treft u de reden van dit positief advies aan:
•

In de initiële beoordeling in september 2018 is de subsidieaanvraag al positief beoordeeld op basis
van de criteria in de notitie “Cultuurfonds Wijk bij Duurstede – organisatie per 1 januari 2016”, die
de commissie als leidraad hanteert.

•

De pilot (1e tranche van 10 lessen) is succesvol verlopen, daarmee is voldaan aan de voorwaarde
voor financiering van de tweede tranche.

Conclusie
De adviescommissie is van mening dat deze (vervolg-) aanvraag voldoet aan de criteria van het
cultuurfonds en de in het eerdere advies opgestelde eisen. Voor de continuïteit van het programma is het
wel belangrijk dat het Wijks Atelier – zoals gepland - actie onderneemt om het onderdeel te laten worden
van het Provinciaal Cultuurfonds beheerd door Kunst Centraal. Tevens zou Wijks Atelier het programma
aan andere basisscholen in de gemeente Wijk bij Duurstede aan moeten bieden. De gemeente zou deze
twee acties als voorwaarde in de beschikking kunnen opnemen.
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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