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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

 

Wijk bij Duurstede, 16 juni 2019 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 12 juni 2019 heeft de adviescommissie de subsidieaanvraag ‘Film op de Markt’ besproken, een initiatief 
van het Filmhuis Calypso, de Cultuurcoach,  Brouwerij ‘De Dikke’ en de Horeca rond de markt. Het betreft 
een bijdrage in de financiering van een (gratis) filmvertoning voor alle inwoners van Wijk bij Duurstede 
waarvoor € 1.500,- gevraagd wordt. 

De markt is recent veranderd in een groot gelijkvloers plein en daardoor zeer geschikt voor evenementen 
zoals bijvoorbeeld het vertonen van een film in de openlucht. Dit is de laatste jaren steeds meer in opkomst 
– met de kennis en ervaring van het Filmhuis Calypso zou een dergelijk evenement ook in Wijk bij 
Duurstede te realiseren zijn. 

De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 500,- 

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 lokale organisaties uit Wijk bij Duurstede. 

• De activiteit is vernieuwend en zal van toegevoegde waarde zijn voor het culturele aanbod in Wijk bij 
Duurstede. Een mooie (gratis) filmavond in het centrum van Wijk bij Duurstede zal voor de inwoners 
een gemeenschappelijke stadservaring opleveren, hun beter bekend maken met het lokale theater en 
mogelijk de belangstelling voor cultuur en theater/film bevorderen.  

• Het voorstel is realistisch en concreet en omvat de inzet van vrijwilligers van het Filmhuis. 

• 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 en adviseert het genoemde bedrag toe te kennen. 

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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