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Wijk bij Duurstede, 14 september 2020 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman, 

Op 10 september 2020 heeft zich de adviescommissie beraden over de subsidieaanvraag ‘Film je mee?’ 
van het Wijks Atelier in samenwerking met de cultuurcoach van Wijk bij Duurstede en regisseuse Nicola 
Balhuizen. Het betreft een bijdrage in de financiering van een nieuw op te zetten cursus voor jongeren van 
13 tot 17 jaar waarvoor € 500,- gevraagd wordt. 

In Wijk bij Duurstede worden veel kunstdisciplines aangeboden, maar de discipline ‘Film’ is onvoldoende 
vertegenwoordigd. De aanvraag heeft tot doel om in samenwerking met het Wijks Atelier een cursus op dit 
vlak te ontwikkelen voor jongeren vanaf 13 tot 17 jaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ruime 
ervaring in het organiseren van cursussen van het Wijks Atelier dat ook over geschikte faciliteiten beschikt. 
De cursus zal op twee middagen in de herfstvakantie gehouden worden voor 6 tot maximaal 12 
deelnemers. 

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 een lokale organisatie uit Wijk bij Duurstede. 
• Het betreft een activiteit die vernieuwend is voor Wijk bij Duurstede en van toegevoegde waarde 

voor jongeren die op deze manier met een interessante cultuur discipline in aanraking kunnen 
komen. Indien er voldoende animo is, zal de cursus verankerd worden in het reguliere 
cursusaanbod van het Wijks Atelier. De gemaakte films zullen gekoppeld kunnen worden aan 
evenementen zoals ‘Film op de Markt’ en daardoor toegankelijk zijn voor een breder publiek. 

• Het voorstel is realistisch en concreet en zonder winstoogmerk. 
• Aan de financiële randvoorwaarden (minimaal 25% van het projectbudget is door andere bronnen te 

financieren) wordt voldaan. 
 

Conclusie 

De adviescommissie is van mening dat met deze activiteit een vernieuwend en waardevol element 
toegevoegd wordt aan het culturele aanbod in Wijk bij Duurstede. Door deze subsidie is het mogelijk een 
pilot te ontwikkelen die – bij voldoende animo- verankerd kan worden in het reguliere cursusaanbod. 
Positief beoordelen we ook het feit dat het Wijks Atelier bezig is om het Voortgezet Onderwijs voor deze 
workshop te interesseren. 
 
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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