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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 (digitaal) beraden over de subsidieaanvraag 
voor de ‘Eigen Wijks Kerstmatinee’, een gezamenlijk initiatief van Wijks Vocaal en Eigen Wijs. Het 
betreft een bijdrage in de financiering van een concert op 18 november 2022 in de Grote Kerk van 
Wijk bij Duurstede waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van € 500,-. 

Twee bekende Wijkse koren willen het publiek laten genieten van een kerstrepertoire met zachte 
slaapliedjes. Met 60 zangers/zangeressen wordt uiting gegeven aan het kerstgevoel onder 
begeleiding van harp en piano. 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 eerder klassieke concerten uitgevoerd – 

maar de samenwerking met de twee koren kan een nieuwe impuls geven aan het bereiken 
van een groter publiek.  

• 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 aanvragen in een eerdere termijn gedaan moeten worden. 
Deze dienen ca. 8 weken voor de uitvoering plaats te vinden om een redelijke afhandeling mogelijk 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. 

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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