Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 14 september 2020

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman,
Op 10 september 2020 heeft zich de adviescommissie beraden over de subsidieaanvraag ‘Creatieve
ontwikkeling: beeld, kleur en letters’ van het Wijks Atelier. Het betreft een bijdrage in de financiering van
een creatieve cursus voor jongeren van 13 tot 17 jaar waarvoor € 1.399,- gevraagd wordt.
Met dit initiatief beoogt het Wijks Atelier een cursus aan te bieden aan jongeren van 13 tot 17 jaar. Onder
leiding van grafisch ontwerpster Marije Koopmans zullen jongeren leren om op meer dan één manier naar
dingen te kijken en vervolgens aan de slag te gaan met beeld, kleur en letters. Het Wijks Atelier wil deze
cursus twee keer aanbieden, één keer in het najaar 2020 (oktober – december) en één keer in het voorjaar
2021, telkens voor 5 tot maximaal 8 deelnemers.
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 een lokale organisatie uit Wijk bij Duurstede.
Het betreft een activiteit die weliswaar vernieuwend is voor Wijk bij Duurstede, maar slechts twee
keer aangeboden zal worden voor een beperkte doelgroep. Daardoor zal dit initiatief maar van
beperkte toegevoegde waarde zijn voor Wijk bij Duurstede.
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 niet voldaan.

Conclusie:
De adviescommissie is van mening dat deze activiteit slechts van beperkte toegevoegde waarde is voor het
culturele aanbod in Wijk bij Duurstede. Het wordt niet beoogd om de cursus in het reguliere cursusaanbod
van het Wijks Atelier op te nemen en er wordt ook geen eigen bijdrage van de deelnemers gevraagd. Ons
advies zou zijn om contact op te nemen met de cultuurcoach van Wijk bij Duurstede om te polsen of er voor
de voorgestelde vorm wel voldoende animo (met de bereidheid voor een eigen bijdrage) zou zijn, of dat het
concept misschien aangepast moet worden.
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