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a. Stichting Schultehuus Diever. 5.000,00€        
Voor de realisatie van deexpositie “Het Holtingerveld, land van de 

Rendierjagers”, is een bijdrage van € 5000,-- toegezegd en ook overgemaakt.

We vinden het een uniek erfgoed-project wat geheel past in het verkrijgen van de BNG-erfgoedprijs 2012 door de 

gemeente Westerveld. Bovendien investeert de stichting met deze meerjarige expositie voor de toekomst. De expositie is 

daarenboven ook vooral gericht op de cultuureducatie voor jongeren, gezien het lesmateriaal, workshops, computerspel en 

rondleidingen door het gebied Holtingerveld.

b. Muziekvereniging Advendo Diever. 100,00€           

Voor het dubbelconcert met de Prov. Brassband Groningen is een bedrag van 

€ 100,-- overgemaakt. Het betrof een aanvraag gedaan in 2011. Het bedrag 

was bedoeld voor het volgen van een workshop van Sheona White door 10 

jeugdige blazers van de muziekverenigingen in Westerveld.

Het Cultuurfonds had besloten voor dit unieke concert in de hal van het gemeentehuis alleen een bijdrage te willen geven, 

voor jonge leerlingen van de muziekverenigingen in Westerveld. De jongelui konden een workshop volgen, gegeven door 

de bekende musicus Sheona White uit Engeland. Voor iedere leerling was een bijdrage van € 10,-- toegezegd.

c. Stichting Projectkoor Gabriël Fauré. 1.000,00€        
Een bijdrage van maximaal € 1000,-- is toegekend aan deze stichting en ook 

overgemaakt..

 Het mede mogelijk maken van het schrijven van een speciale compositie voor dit koor door een Nederlandse componist, 

nl. Bart Visman. Het stuk zal dit jaar zijn wereldpremière beleven in een concert te geven in Westerveld. Het projectkoor 

bestaat uit zangers uit geheel Westerveld. De uitvoeringen in onze gemeente zullen glans brengen aan de culturele 

activiteiten. De Westerveldse jeugd zal worden uitgenodigd voor het bijwonen van de generale repetitie en uitleg krijgen 

over de compositie en het zingen in een koor. 

d. Drents Jeugdtheater “De Reus”. 2.500,00€        

Een maximale garantiebijdrage van € 2500,-- is toegezegd aan dit project, 

bedoeld om voorstellingen van het stuk “De laatste la” mogelijk te maken 

voor kinderen van de basisscholen in Westerveld en in de rest van onze 

provincie. Na definitieve afrekening is bovengenoemd bedrag ook 

overgemaakt.

Het is een prachtig opgezet en professioneel stuk dat zijn oorsprong heeft in onze gemeente. Het handelt nl. over het leven 

van mej. Warners, oprichtster van de het museum Miramar in Vledder. 

e. Buro Stek—optreden Sexton Creeps. 500,00€           

Een maximale garantiesubsidie van € 500,-- is toegezegd om het concert van 

het muziekcollectief Sexton Creeps mogelijk te maken. Na definitieve 

afrekening is dit bedrag ook overgemaakt.

 Het betrefteen vernieuwend idee met een poging om verjonging aan te brengen in traditionele muziek. Er is 

samenwerking gezocht met een plaatselijk koor. Het betrof een eerste optreden voor het muziekcollectief in deze 

samenstelling en met uitvoering in een kerkgebouw. Publiek, een mix van jong en oud, heeft enthousiast gereageerd.

f. Kc4daagse Smilde. 150,00€           

Voor dit grootschalige Kunst en Cultuurproject is een maximale 

garantiesubsidie toegezegd van € 150,-- per deelnemende school uit de 

gemeente Westerveld, met een maximum van € 2000,--. Uiteindelijk is er een 

bijdrage van € 150,-- overgemaakt omdat er maar 1 school uit Westerveld 

mee heeft gedaan aan het project.

 Het betreft hier een grootschalig project met vele culturele facetten. Voor elk wat wils en ook gericht op de jeugd. Er is 

een speciale lesbrief gemaakt over het Sparrenproject. Het is jammer dat de nadruk van de culturele projecten in onze 

naburige gemeenten(Ooststellingwerf en Midden Drenthe) lag. Er had misschien meer voor Westerveld in gezeten.

g. Jongerenfilm Thomas Bunink. 500,00€           
Voor dit filmproject is een bijdrage van € 500,-- verleend en ook 

overgemaakt.

 Een 16-jarige filmmaker uit Dwingeloo, die onder begeleiding van NOVA-Noord(Nederlandse Organisatie voor 

Audiovisuele Amateurs) een filmproject opstart voor jongeren, met als thema Jaloezie, verdient alle mogelijke steun. Dus 

ook van het Cultuurfonds. Het zet Westerveld, ook t.a.v. activiteiten voor de jeugd, weer even op de kaart. We hebben de 

filmmaker attent gemaakt op de mogelijkheid om de première te vertonen in het gemeentehuis van Westerveld.

h. Stichting Sterren Westerveld. 1.500,00€        
Voor het concert van fadozangeres Maria de Fatima is een bijdrage van € 

1500,-- verleend en ook overgemaakt.

 Het betreft hier een eenmalig concert van deze beroemde zangeres in Dwingeloo, speciaal uitgenodigd in het kader van 

het 10-jarig bestaan van het Sterrenfestival in Dwingeloo. Een unieke mogelijkheid om Westerveld op de kaart te zetten.

i. St. Toeristische Promotie Westerveld. 1.995,00€        

Voor de uitgave van een gemeentelijke expositie/tentoonstellingsbrochure is 

een bijdrage van € 1995,-- verleend en ook overgemaakt. Het betreft een 

brochure van 28 pagina’s met een oplage van 5000 exemplaren. Voor de 

verspreiding van deze brochure zullen de TIP’s in Westerveld zorg dragen.

 Het betreft hier een gezamenlijk initiatief van het Cultuurfonds en de TIP’s in Westerveld mede als vervolg op de 

brochure die is uitgegeven in het kader van het Culturele jaar “Duusternis en Laokeblad”. Er is veel vraag van gasten en 

inwoners van onze gemeente naar een overzicht van tentoonstellingen en exposities in Westerveld. Met deze brochure 

kunnen we Westerveld op de kaart zetten als kunstgemeente.
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j. Byzantijns Mannenkoor Friesland 400,00€           

Voor 2 concerten van het mannenkoor + Russische ensembles in de 

Pancratiuskerk in Diever is een garantiebijdrage van € 400,-- toegezegd. Na 

definitieve afrekening was er een tekort van € 962,--. Oorzaak: in beide 

concerten was de toeloop van bezoekers teleurstellend. De bijdrage van € 

400,-- is dus overgemaakt.

 Naast het zingen van repertoire van de Russisch-Orthodoxe religieuze muziek biedt het koor ook een podium voor Oost-

Europese Cultuur. Dit concert werd uitgevoerd in de Pancratiuskerk in Diever. Het feit dat deze monumentale kerk is 

gebruikt als concertzaal, is een extra afweging geweest om een garantiebijdrage toe te wijzen.

k. Roestvrij Theater 1.930,00€        

Voor het realiseren van theatervoorstellingen “Assepoester in een nieuw 

jurkje gestoken” in Westerveld en in de 3 noordelijke provincies is een 

bijdrage toegezegd en ook uitgekeerd van € 1930,--. 

 De gemeente Westerveld moet blij zijn met deze jongeacteurs, grotendeels afkomstig uit onze gemeente. Hun initiatieven 

op het gebied van de ontwikkeling van de toneelkunst voor amateur en beginnende professionele toneelmakers verdienen 

onze grote waardering. Ook de bovenregionale uitstraling van deze toneelproductie is voor ons mede een reden om een 

verzoek voor een bijdrage te honoreren. 

l. Kinder- en Jeugdkoor De Notendop 

Havelte.
500,00€           

Voor een bijdrage in de kosten van een studiedag voor het koor is een 

bijdrage van € 500,-- toegezegd en ook uitgekeerd.

 Met deze studiedag wil het koor het ambitieniveau duidelijk verhogen, middels het volgen van een masterclass onder 

leiding van professionals. Ook het samenbindende karakter van het enige jeugdkoor in onze gemeente, gevoegd bij het 20-

jarig jubileum van het koor, zijn mede redenen geweest om de aanvraag voor een bijdrage te honoreren.

m. Toneelvereniging Diever. 500,00€           

Voor de voorstellingen “Een Midzomernachtdroom” in de 

winter(januari/februari 2013) is een aanmoedigingsbijdrage van € 500,-- 

toegezegd en ook uitgekeerd.

 Het bijzondere karakter van deze voorstellingen, het inslaan van nieuwe wegen, het erbij betrekken van jonge 

toneelspelers zijn overwegingen geweest om een soort van aanmoedigingsbijdrage te verlenen. 

n. Scala Meppel 1.000,00€        

In het kader van het gemeentelijk scholenproject “Maak je eigen boek” is een 

bijdrage gevraagd voor het laten drukken van het boek “Het geheim van de 

halssnoer” , gemaakt door de groepen 5 en 6 van de basisscholen in 

Westerveld. Er is een bijdrage verleend en uitgekeerd van € 1000,--.

 De gemeente heeft bovengenoemd scholenproject gesubsidieerd. Als vervolg op dit project is er een plan ontwikkeld om 

de basisschoolleerlingen een eigen boek te laten schrijven en dit ook uit te geven. Als bestuur zijn we enthousiast over de 

positieve uitwerking van deze cultuuruiting van de kinderen van de basisscholen in onze gemeente. Dat is de reden 

geweest om een bijdrage te verlenen.


