Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 13 september 2019

Op 11 september 2019 heeft de adviescommissie een subsidieaanvraag van Sven Signe den Hartogh
besproken. Het betreft een bijdrage in de financiering van een kunstwerk in Wijk bij Duurstede waarvoor €
2.500,- gevraagd wordt.
De jonge kunstenaar Sven Signe den Hartogh wil met dit kunstwerk (een constructie van ronde bankjes)
iets toevoegen/teruggeven aan Wijk bij Duurstede. Het doel van het beoogde kunstwerk is om mensen uit
te nodigen met elkaar in interactie te komen of om de omgeving op een nieuwe manier te beleven.
De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 2.500,-.
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 een lokale kunstenaar uit Wijk bij Duurstede die de potentie heeft om
kunst met toegevoegde waarde voor Wijk bij Duurstede te creëren.
De activiteit is vernieuwend kwa doelstelling; mits er een geschikte locatie met goede
bereikbaarheid gekozen wordt, zal het kunstwerk van toegevoegde waarde zijn voor de inwoners
van Wijk bij Duurstede. Sven is al in gesprek met de gemeente en het lijkt erop dat er in de
Noorderwaard een geschikte locatie gevonden kan worden.
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 in aanmerking komt voor subsidie. Voorwaarde is wel
dat de gesprekken met de gemeente rond plaatsing en beheer van het kunstwerk positief afgerond kunnen
worden en dat de gemeente de nodige vergunningen verstrekt. Verder adviseren wij om enige aandacht te
besteden aan de ingebruikname/opening van het kunstwerk.
De commissie stelt het op prijs als op het kunstwerk vermeld wordt dat het (mede) door een bijdrage van
het cultuurfonds tot stand is gekomen. Het logo is te downloaden van de website
cultuurfondswijkbijduurstede.nl/downloads.
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