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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 ‘De Wijkcup’, een 
samenwerking tussen de Buurtsportcoach van Stichting Wijksport, de Jongerenwerkers van Stichting 
Binding en de Cultuurcoach van Bibliotheek Z-O-U-T. Het betreft een bijdrage in de financiering van een 
toernooi voor jongeren waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van € 500. 

De Wijkcup is een sporttoernooi voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud. Op 2 dagen worden 
teamsporten gedaan, met daarnaast een aanbod voor een cultureel programma. 

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 lokale organisaties uit Wijk bij Duurstede. 
• Het betreft een activiteit waarvoor onduidelijk is wat de toegevoegde waarde zal zijn voor het 

culturele aanbod in Wijk bij Duurstede. Het toernooi is vooral gericht op sportieve activiteiten, deze 
zijn gedetailleerd uitgewerkt en omschreven. Voor de culturele activiteiten is alleen een stelpost 
opgenomen, zonder dat duidelijk wordt wat de bedoeling is.  

• Het voorstel is realistisch en concreet, maar de focus ligt op sportieve activiteiten. 
• 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 een sportief toernooi betreft, met nauwelijks/geen 
toegevoegde waarde voor het culturele aanbod in Wijk bij Duurstede. Het zal zeker een leuke activiteit voor 
jongeren worden, en deze wordt dan ook vanuit andere (gemeentelijke) fondsen gefinancierd.  
 
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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