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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

 

Wijk bij Duurstede, 13 maart 2019 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 6 maart 2019 heeft de adviescommissie de subsidieaanvraag ‘Johannes Passion’ van het Wijks Vocaal 

besproken. Het betreft een bijdrage in de financiering van de uitvoering van de Johannes Passion in de 

Grote Kerk in Wijk bij Duurstede waarvoor € 1.500,- gevraagd wordt. 

Het Wijks Vocaal is een hoogwaardig amateurkoor dat zich voor deze uitvoering laat begeleiden door een 

professioneel ensemble (Florilegium, met authentieke instrumenten) en professionele solisten (vocalisten 

Concours Den Bosch). Het Wijks Vocaal hoopt hiermee een ambitieus evenement van hoog muzikaal 

niveau aan de regio Wijk bij Duurstede aan te kunnen bieden. 

De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 1.000,-. 

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. 

• De activiteit is vernieuwend (kwa muzikaal niveau van de uitvoering) en zal van toegevoegde 

waarde zijn voor het culturele aanbod in Wijk bij Duurstede.  

• Het voorstel is realistisch en concreet en omvat de inzet van veel vrijwilligers (naast de ingehuurde 

professionals). 

• 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 van toegevoegde waarde is voor het culturele aanbod 

in Wijk bij Duurstede. Wij adviseren echter om deze bijdrage slechts eenmalig te verstrekken omdat het 

cultuurfonds niet bedoeld is voor structurele subsidies. 

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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