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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

 

Wijk bij Duurstede, 30 juni 2022 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 23 juni 2022 heeft zich de adviescommissie beraden over de subsidieaanvraag ‘Puur Wijks’, een project 
van de Initiatiefgroep van het ‘Shantykoor tussen Rijn en Lek’. Het betreft een bijdrage in de financiering 
van een festival in nieuwe stijl waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van € 2.500. 

Het initiatief ‘Puur Wijks’ beoogt een doorstart van het vroegere Shanty festival, maar dan met een 
nieuwe opzet met een verbreding van zowel de koren als de muziekgenres. Hierbij wordt gedacht aan 
muziekstijlen van blues tot Nederlandse levensliederen. Op meerdere podia zullen koren en solo 
artiesten met een mix van zang kwaliteit en gezelligheid weer zang, muziek, maar ook spel 
(straattheater) naar Wijk bij Duurstede brengen. 

De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een eenmalige bijdrage 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 vernieuwend en van toegevoegde waarde is voor het culturele aanbod 

in Wijk bij Duurstede. Het Shanty festival had landelijk al een goede naam opgebouwd. De 
combinatie met de Lekko dagen - de bijzondere sfeer van de (historische) schepen en het zingen 
in de oude binnenstad - schepten iedere keer weer een feestweekend in Wijk bij Duurstede. De 
verbreding in de opzet onderbouwt de ambitie om uit te groeien tot een groots meerdaags 
evenement. 

• 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. Ze adviseert wel om de toekenning van de subsidie onder het voorbehoud te geven 
dat de Initiatiefgroep de begroting sluitend weet te maken.  
 
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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