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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

 

Wijk bij Duurstede, 18 november 2022 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 17 november 2022 heeft de adviescommissie zich met spoed beraden over de subsidieaanvraag 
voor de Bach-cantate van Zelenka, een gezamenlijke uitvoering van Capella Dorestad en Dorestad 
Consort. Het betreft een bijdrage in de financiering van een concert op 20 november 2022 in de Grote 
Kerk van Wijk bij Duurstede. De gevraagde subsidie is € 1.050,-. 

De stichting SCGK wil de Grote Kerk graag een podium geven voor artistiek hoogstaande activiteiten. 
Echter vanwege tegenvallende bezoekersaantallen wordt men geconfronteerd met een 
begrotingstekort. 

De commissie adviseert des al niet te min unaniem POSITIEF over de aanvraag voor een bedrag van 
€ 1.050,-. 

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 eerder klassieke concerten uitgevoerd – 

maar de commissie is van mening dat het concert van een belangrijke culturele waarde is. 
• Het voorstel is niet volkomen realistisch en is 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 te laat is ingediend. Dit behoort ca. 8 weken voor 
de uitvoering plaats te vinden om een redelijke afhandeling mogelijk te maken. De commissie 
adviseert om evenementen tijdig en breed onder de aandacht te brengen om eventuele 
teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.  

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. 

Bij de realisatie van het project stellen wij het op prijs een aantal foto’s te ontvangen voor de berichtgeving 
op onze website. 
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