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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

 

Wijk bij Duurstede, 11 april 2022 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 10 april 2022 heeft zich de adviescommissie (digitaal) beraden over de subsidieaanvraag ‘De 
Messiah van Händel’, een initiatief van Wijks Vocaal. Het betreft een bijdrage in de financiering van 
een concert op 14 mei 2022 in de RKK waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van € 1.700. 

Wijks Vocaal beoogt de muziekcultuur weer nieuw leven in te blazen door de gemeenschap weer een 
prachtig concert te bieden. Daarnaast wil het koor zich met dit concert verder ontwikkelen als klassiek 
koor, de begeleiding door een professioneel orkest en solisten ondersteunt hen daarin. Doelgroep is 
de Wijkse gemeenschap en cultuur- en muziekliefhebbers in de regio. 

De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 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. 
• De activiteit is op zich niet vernieuwend – er zijn al 4 keer eerder klassieke concerten 

uitgevoerd – maar het feit dat er na de Coronatijd eindelijk weer een impuls wordt gegeven 
aan het muzikale en culturele leven in Wijk bij Duurstede verdient een steuntje in de rug.  

• 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 voldaan. 
 

Conclusie 
De adviescommissie is van mening dat de aanvraag van toegevoegde waarde is voor het culturele 
aanbod in Wijk bij Duurstede, en een mooie opstart na de Corona periode. 

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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