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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

 

Wijk bij Duurstede, 15 juli 2021 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 12 juli 2021 heeft de adviescommissie Cultuurfonds zich beraden over de subsidieaanvraag 
‘Museumlessen’ van museum Dorestad. De aanvraag werd voorafgaand aan de vergadering toegelicht 
door de heer Martin Vastenhout, lid van het bestuur van Museum Dorestad. Het betreft een onderdeel van 
het project ‘Offline en online Museum Dorestad komt overal’. 
De bijdrage is bedoeld voor het deelproject Museumlessen (verbetering museumlessen en leskisten en 
aanvullen met opdrachtenboekjes). De helft van het totaal benodigde bedrag is gefinancierd door een 
andere partij. Hiermee kan één les/leskisten verbeterd en aangevuld worden. Met de bijdrage van het 
Cultuurfonds kan dit ook voor de andere les/leskisten. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 1.250,-. 

De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 1.250,-. 

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 een vernieuwende impuls geeft aan de museumlessen die het 

museum Dorestad ter beschikking stelt aan het onderwijs. Hierdoor wordt een brede doelgroep 
bereikt die op jonge leeftijd kennis maakt met het museum en de historie van Wijk bij Duurstede. 

• Het voorstel is realistisch, concreet en zonder winstoogmerk. De voorbereiding en uitvoering van 
de museumlessen zal door vrijwilligers plaatsvinden. 

• 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 het cultureel-
educatieve aanbod binnen de gemeente Wijk bij Duurstede.  
Wij adviseren het Museum Dorestad op korte termijn werk te maken van een vernieuwde digitale omgeving, 
hiervoor stellen we extra bedrag beschikbaar van € 500,-. 
 
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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