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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 ‘Workshop Film maken’ van ‘WijkFILMT!’ 
besproken. ‘WijkFILMT!’ is een samenwerking van de cultuurcoach van Wijk bij Duurstede, het team van 
Filmhuis Calypso en de regisseuse Nicola Balhuizen Hepp. Voor deze workshop is daarnaast het Wijks 
Atelier als partner betrokken. Het betreft een bijdrage in de financiering van een 3-daagse workshop 
waarvoor € 500,- tot € 750,- gevraagd wordt (afhankelijk van het aantal deelnemers) . 
 
Na een succesvolle 1e editie van ‘WijkFILMT!’ in 2017 (mede gesubsidieerd door het Cultuurfonds) was de 
belangstelling voor een 2e editie beduidend minder. Daarom is nu voor een andere benadering gekozen, 
namelijk éerst de belangstelling aan te wakkeren voor het semiprofessioneel maken en monteren van films 
door middel van een laagdrempelige workshop ‘Film maken’. Mogelijk wordt hierdoor voldoende nieuwe 
interesse en kennis gegenereerd als opstapje naar een volgend filmfestival WijkFilmt 2.0.  
  

De commissie adviseert unaniem NEGATIEF over de aanvraag. 

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 lokale organisaties uit Wijk bij Duurstede. 
• De activiteit is weliswaar vernieuwend, maar zal slechts voor een zeer beperkt aantal deelnemers 

gehouden worden. Het is begrijpelijk dat er samenwerking gezocht is met het Wijks Atelier dat ervaring 
heeft in het organiseren van cursussen en over geschikte faciliteiten beschikt. De workshop lijkt ons 
dan ook bij uitsteek geschikt als onderdeel van hun cursusprogramma.  

• Het voorstel is realistisch en concreet, maar is niet op een substantiële bijdrage van vrijwilligers 
gebaseerd. 

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

 

Conclusie 

De adviescommissie is van mening dat de aanvraag slechts ten goede zou komen aan een beperkte 
doelgroep en beter zou passen in het cursusaanbod van het Wijks Atelier. De adviescommissie adviseert 
daarom geen subsidie vanuit het Cultuurfonds toe te kennen. 
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