
Totaal  €    5.000,00 

Verstrekte bijdragen 2014:  Bedrag Omschrijving Motivering

Dorpsgemeenschap Uffelte  €           500,00 

Voor de realisatie van een ontmoetingsplek met een nieuw beeld van Jan van 

Luuks is een bijdrage gevraagd van € 1000,--. Het bestuur heeft besloten om een 

bijdrage te verlenen van € 500,--. Dit bedrag is ook overgemaakt.

Het aanbrengen van een bronzen beeld op de ontmoetingsplek in Uffelte vinden we een heel waagstuk voor de 

dorpsgemeenschap, gelet op de kwetsbaarheid hiervan (vandalismegevoeligheid en diefstal) Het bestuur heeft gemeend toch 

een bijdrage te willen verlenen in de kosten van het aanbrengen van de sokkel van het beeld.

Stichting Drents Jeugdorkest  €           500,00 

Voor de uitvoering van een concert van het projectkoor voortgezet onderwijs 

t.g.v. van het 25-jarig bestaan van het Drents Jeugdorkest werd een bijdrage 

gevraagd van € 500,--. Dit bedrag is toegezegd als garantiebijdrage en 

uiteindelijk ook overgemaakt.

Het bestuur heeft gemeend te moeten bijdragen mits er minimaal 5 deelnemers uit de gemeente Westerveld zouden 

meewerken aan het concert. Dat zou moeten blijken uit een deelnemerslijst. Dit is gebeurd. Er hebben 9 jongelui uit onze 

gemeente meegewerkt aan het concert. 

CGZ Hallelujah Dwingeloo.  €           500,00 

Voor de organisatie van een jubileumconcert heeft dit koor een bijdrage 

gevraagd van € 850,-- . Het bestuur heeft een bijdrage verleend en overgemaakt 

van € 500,--.

Het koor heeft 110 jaar bestaan. Als waardering voor zolang koorzang in Dwingeloo heeft het bestuur gemeend 

bovengenoemde bijdrage te verlenen. 

Historische Vereniging Diever.  €           500,00 

Voor de realisatie van een boek over de historie van Dieverbrug werd een 

bijdrage gevraagd in het tekort op de begroting. Het bestuur heeft besloten een 

bijdrage te verlenen van € 500,--. Dit bedrag is ook overgemaakt.

Het bestuur vindt het beschrijven van een deel van de gemeente Westerveld erg belangrijk. Vandaar dat er besloten is om 

deze vereniging een waarderingsbijdrage te verlenen voor de uitgave van dit boek.

Stichting Jan Vos.  €           750,00 

De stichting heeft een bijdrage gevraagd voor de toneelvoorstellingen over 

Sicco Mansholt in Wapserveen. Men vroeg € 1250,--. Het bestuur heeft besloten 

om een bedrag van € 750,-- bij te dragen in de kosten van de voorstellingen. Dit 

bedrag is ook overgemaakt.

Het uitbrengen van 5 voorstellingen over deze markante oud-inwoner van onze gemeente vinden wij een belangrijk gegeven. 

Te meer ook omdat de voorstellingen worden gegeven op een locatie vlakbij zijn voormalige boerderij in Wapserveen.

Stichting De Lege Ruimte.  €           750,00 

Een bijdrage is gevraagd voor de voorstelling La Troupe in het openluchttheater 

in Havelte. Men vroeg een bijdrage van € 1000,--. Het bestuur heeft besloten 

om een bijdrage te verstrekken van € 750,--. Dit bedrag is ook overgemaakt.

Locatietheater in onze gemeente vinden wij een belangrijk cultureel gebeuren. De doelstelling om opera en klassieke muziek 

voor een breed publiek toegankelijk te maken waarderen wij zeer. Het zijn voor het bestuur redenen om positief te staan 

tegenover dit verzoek.

Stichting Vrienden Oude kerk Diever.  €       1.000,00 

De stichting heeft een bijdrage gevraagd van € 1000,-- voor de uitvoering van 

het Canto Ostinato in de Pancratiuskerk te Diever op 22 november 2014. Het 

bestuur heeft besloten om een bijdrage te verstrekken van € 750,-- met de 

mogelijkheid om nog een extra bijdrage van € 250,-- te verlenen onder bepaalde 

voorwaarden. Het bedrag van € 750,-- is overgemaakt, het resterende bedrag 

geldt als een toezegging en zal t.z.t. eventueel worden overgemaakt. Inmiddels 

is de extra bijdrage van € 250,-- ook overgemaakt.

De Canto Ostinato is een modern klassiek pianostuk van de Nederlandse componist Simeon ten Holt, is zeer toegankelijk 

voor alle leeftijden en een geweldige introductie van de jeugd in de modern klassieke muziek. Een van de twee pianisten is 

onze voormalig dorpsgenote Philine Coops. De extra toegezegde bijdrage geldt als waardering voor het betrekken van de 

jeugd van basisscholen en voortgezet onderwijs door middel van gastlessen, verzorgd door Philine Coops. Het bestuur wil 

daarvoor een zichtbaar aanvullend actieprogramma tegemoet zien. Inmiddels is het extra programma uitgevoerd. Het bestond 

uit een drietal gastlessen op SG “Stad en Esch”, een filmvoorstelling van Canto Ostinato in het Archeologisch Centrum en 

een lezing in het Muziekcentrum Westerveld.

Stichting Metafora.  €           500,00 

De Stichting Metafora heeft een bijdrage gevraagd van € 500,-- voor de 

voorstelling “Berend Botje”. Het bestuur heeft een garantiebijdrage van dit 

bedrag vastgesteld, mits de voorstelling daadwerkelijk zou worden uitgevoerd in 

onze gemeente, en na toezending van een financiële afrekening van het project. 

Aan beide vereisten is voldaan. Het toegezegde bedrag is inmiddels 

overgemaakt.

Het bestuur van het fonds vindt locatietheater een belangrijk cultureel gebeuren. Bovendien heeft Metafora verbindingen 

gezocht door een voorstelling voor jong en oud uit te brengen.

Toezegging tlv. 2015

Dorpsgemeenschap Uffelte.  €       1.000,00 

De dorpsgemeenschap heeft een bijdrage van € 1250,-- gevraagd voor het 

organiseren van festiviteiten rond het 975-jarig bestaan van het dorp Uffelte in 

2015. Het bestuur heeft besloten om een garantiebijdrage toe te zeggen voor een 

tweetal Culturele elementen uit het jaarprogramma van elk € 500,--. Na 

indiening van een financieel en inhoudelijk verslag na afloop de beide 

evenementen kunnen de bijdragen worden overgemaakt.

De dorpsgemeenschap Uffelte heeft voor het gehele jaar 2015 een zeer interessant feestprogramma samengesteld in het kader 

van het 975-jarig dorpsjubileum. Twee culturele evenementen spreken het bestuur zeer aan, namelijk een expositie “Uffelte 

toen en nu” in het Uffelter kerkje in de periode 7 t/m 10 juli 2015. Dit tijdens de Drentse Fiets4-daagse, die ook door Uffelte 

gaat. En dan nog het “Muziekfestijn te Water” op 1 en 2 augustus 2015. Tussen de 1
e
 en de 2

e
 Uffelter brug wordt een 

muziekfestijn met historische boten(vrij te bezichtigen), en een streekproductenmarkt met oude ambachten georganiseerd. Dit 

aangevuld met optredens van lokale bandjes en koren.
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CFW eigen project:

poëzie/proza

In 2014 wordt opnieuw een poëzie/prozaproject opgestart. Er is een offerte 

uitgebracht voor een bedrag van € 2640,--. Hiermee is het bestuur akkoord 

gegaan, hetgeen een financiële verplichting inhoudt. Het bedrag wordt als een 

overlopende post beschouwd. De uitvoering van het project vindt plaats in 

2015. 


