Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 15 november 2019

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.
Op 13 november 2019 heeft de adviescommissie de subsidieaanvraag ‘Schaats bij Duurstede’ besproken,
een initiatief van een zelfstandig orgaan onder de paraplu van de VVV. Het betreft de exploitatie van een
kunstijsbaan op de markt in Wijk bij Duurstede in de periode 14 tot 29 december 2019. Hiervoor wordt een
bijdrage van € 1.000,- gevraagd. In 2018 heeft ‘Schaats bij Duurstede’ al een bijdrage van € 1.000,- voor
een vergelijkbare activiteit ontvangen.
Het doel van de kunstijsbaan is het (lokaal en regionaal) promoten van het stadscentrum, met specifiek een
extra activiteit die de kerstmarkt leuker zal maken. Men wil in eerste instantie een zo breed mogelijk publiek
bereiken, maar zeker een toegevoegde waarde leveren voor de jeugd. Zo zullen alle scholen in de stad
uitgenodigd worden om met al hun klassen gratis gebruik te maken van de kunstijsbaan, zodat de kinderen
op deze manier weer in aanraking komen met deze tak van sport. In 2019 zal ook de sportverenigingen de
mogelijkheid geboden worden om te komen schaatsen. Verder heeft men dit jaar – op basis van de
ervaring van 2018 - voor een betere kwaliteit baan gekozen.
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.

•

Het betreft een initiatief dat de oude Nederlandse schaatscultuur laat herleven. Na de succesvolle
lancering in 2018 is men nu actief om van “Schaats bij Duurstede’ een terugkerend evenement te
maken: door de aankoop van een baan zullen de jaarlijkse kosten terug worden gebracht. Tevens is de
organisatie als zelfstandig orgaan ingebed onder de paraplu van de VVV.

•

Het voorstel is realistisch en concreet en wordt uitgevoerd door vrijwilligers (de schaatsvereniging heeft
opnieuw toegezegd om workshops te geven).

•

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

Conclusie
De adviescommissie is van mening dat deze aanvraag vanwege het cultuurhistorisch aspect een
waardevolle aanvulling is op het culturele aanbod in Wijk bij Duurstede. We beoordelen deze aanvraag voor
de 2e keer positief omdat we menen dat er t.o.v. 2018 verbeteringen zijn aangebracht (kwaliteit
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kunstijsbaan, betrekken sportverenigingen) en omdat men bezig is om er een terugkerend evenement van
te maken. Het lijkt ons zinvol om daarbij een steuntje in de rug te geven, maar – gezien de criteria van het
cultuurfonds - zal dit de laatste bijdrage aan ‘Schaats bij Duurstede’zijn.
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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