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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

 

Wijk bij Duurstede, 7 juli 2022 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 23 juni 2022 heeft zich de adviescommissie beraden over de subsidieaanvraag ‘Theatertoeren Bij De 
Boeren’, een initiatief van 3 inwoners in het buitengebied. Het betreft een bijdrage in de financiering van 
een theaterdag op 7 locaties in boerenschuren waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van € 2.500. 

Het initiatief ‘Theatertoeren Bij De Boeren’ beoogt een dag met ca. 20 voorstellingen door 
(semi)professionele acteurs verspreid over dag en avond. Aan de spelers wordt hiermee de 
mogelijkheid geboden om hun productie aan het publiek te tonen. Voor de inwoners van Wijk bij 
Duurstede is het een leuke manier om in boerenschuren kennis te maken met een reeks startende 
theatermakers. De toegang is gratis en vrijwilligers helpen om dit mogelijk te maken. 

De commissie adviseert unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een 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. Er worden kwalitatief hoogwaardige voorstellingen gespeeld die het publiek 
kan ervaren in een sfeervolle omgeving in het buitengebied. 

• Het voorstel is realistisch en concreet en zonder winstoogmerk. 
• Er wordt gebruik gemaakt 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. Ze adviseert wel om de toekenning van de subsidie onder het voorbehoud te geven 
dat de Initiatiefgroep de begroting sluitend weet te maken en het project wordt gerealiseerd. 
 
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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