Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 7 juni 2021

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.

Op 3 juni 2021 heeft zich de adviescommissie beraden over de subsidieaanvraag ‘Kunst verbindt’ van
Quarijn. De aanvraag werd voorafgaand aan de vergadering toegelicht door de projectleider, mevrouw
Susanne van der Linden, en een collega. Het betreft een bijdrage in de financiering van een project
om ouderen actief deel te laten nemen aan verschillende kunstvormen. Hiervoor wordt een bijdrage
gevraagd van € 2.435,50.

Uit ervaring blijkt dat er bij ouderen – woonachtig in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis, maar ook
daarbuiten – veel behoefte is om op een actieve manier bezig te zijn met beeldende kunst, muziek en
theater. Quarijn wil met behulp van vrijwilligers en professionals 3 workshops ontwikkelen en aan deze
doelgroep in Wijk bij Duurstede aanbieden. In februari 2022 zullen alle eindresultaten gepresenteerd
worden (expositie van de creatieve kunst, voorstelling met muziek en theater).
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 organisatie uit Wijk bij Duurstede.
•

•

•

Het betreft een activiteit die (vanwege de mix uit beeldend, muziek en theater) vernieuwend is voor
de doelgroep. Omdat aan de eindpresentatie ‘Kunst verbindt’ enige promotie gewijd zal worden,
zullen de activiteiten ook aan een breder publiek kenbaar gemaakt worden.
Het voorstel is realistisch, concreet en zonder winstoogmerk. De voorbereiding en uitvoering van
de workshops zal door vrijwilligers, eigen inzet van Quarijn medewerkers en enkele professionals
gebeuren.
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 activiteit van toegevoegde waarde is voor een brede
doelgroep van ouderen binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. Door de eindpresentatie worden misschien
meer mensen geprikkeld en de sociale activiteit onder ouderen bevorderd.

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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