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Wijk bij Duurstede, 7 juni 2021 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 3 juni 2021 heeft zich de adviescommissie beraden over de subsidieaanvraag ‘Wijks Film Festival’ van 
de Cultuurcoach, het Filmhuis Calypso en het Jongerenwerk Wijk bij Duurstede. Het betreft een bijdrage 
in de financiering van een filmactiviteit waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van € 1.000. 

Vanwege Corona kon het succesvolle ‘Film op de Markt’ van 2019 in 2020 geen vervolg krijgen. In de 
tussentijd is het concept uitgebreid door het jongerenwerk erbij te betrekken. Voor de volgende editie, 
die gepland staat voor 27 en 28 augustus 2021, zullen de jongeren een grote rol spelen in de promotie 
van het evenement: zij zullen een Instagram- en Facebookpagina mede vullen, waarbij zij qua 
vormgeving ondersteund worden door grafisch vormgever André van Zwieten. 

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 lokale organisaties uit Wijk bij Duurstede. 
• Het betreft een activiteit die van toegevoegde waarde is voor het culturele aanbod in Wijk bij 

Duurstede. De editie van 2019 heeft bewezen dat een dergelijke filmavond voor de inwoners een 
mooie gemeenschappelijke stadservaring oplevert en hen mogelijk beter bekend maakt met het 
lokale theater- en filmaanbod.  

• Het voorstel is realistisch, concreet en omvat de inzet van vrijwilligers. 
• 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 van toegevoegde waarde is voor het culturele aanbod 
in Wijk bij Duurstede. Het is wel de 2e – en daarmee laatste! - keer dat er subsidie vanuit het cultuurfonds 
toegekend kan worden. De Commissie adviseert daarom om toe te werken naar een situatie waarin dit 
evenement zichzelf kan bedruipen, bijvoorbeeld door nu alvast een entreegeld te vragen. Ook zal in deze 
tijd uit voorzorg een Corona plan opgesteld moeten worden. 
 
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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