Totaal € 8.100,00
Verstrekte bijdragen 2014:

Stichting Vrienden oude kerk Diever.

Bedrag

Omschrijving

€

€

De heer van Velzel heeft het project opgezet voor kinderen van de basisscholen in Westerveld. Kinderen van de basisschool
in Uffelte spelen ook daadwerkelijk een rol in deze film. De doelstelling is om kinderen te informeren en laten nadenken over
het gewone leven in de Tweede Wereldoorlog. Het motto is: Die de oorlog heeft geproefd, die weet hoe de vrede smaakt.
Kortom een uniek project en dus voor het bestuur een reden om bovengenoemde bijdrage toe te kennen.
Op 16 april 2015 is de première van deze film in de Veldkei te Havelte. Voor de basisscholen in onze gemeente wordt een
dvd + lesbrief beschikbaar gesteld.

Voor de totstandkoming van het filmproject ”Op zoek naar belevenissen uit de
Filmproject Wim van Velzel

900,00 Tweede Wereldoorlog” werd een bijdrage gevraagd van € 900,--. Dit bedrag is

toegezegd en inmiddels ook overgemaakt.

Voor een kunstproject van de Schilderskring in samenwerking met
Schilderskring Diever.

€

150,00 Scholengemeenschap Stad en Esch werd een bijdrage gevraagd van € 150,--. Dit

bedrag is toegezegd en ook overgemaakt.
Voor een project in het kader van het 30-jarig bestaan van de Stichting
Stichting Dwingels Eigen.

€

1.000,00 Dwingels Eigen werd een bijdrage gevraagd van € 1000,--. Dit bedrag is

toegezegd en ook overgemaakt.

Activiteitengroep Diever/Stichting
Sportpromotie Diever.

Open Ateliers Dwingeloo.

Stichting Zeemuseum Miramar.

Stichting Kunst en Cultuur
Westerveld/Dwingel Art

Motivering

De componist van dit stuk, James Whitbourn, maakt in zijn oratorium over Anne Frank gebruik van verschillende stijlen,
Voor het uitvoeren van het oratorium “Annelies” door het Drents Kamerkoor op waaronder melodieën die Anne gehoord kan hebben op de radio, als de familie afgestemd had op de BBC, maar ook van
500,00 2 mei 2015, werd een bijdrage gevraagd van € 500,--. Het bestuur heeft besloten Joodse volksmuziek Vanwege het bijzondere karakter van deze uitvoering, passend rond de herdenking van de bevrijding van
om een bijdrage te verlenen van € 500,--. Dit bedrag is ook overgemaakt.
Diever, 70 jaar geleden, en het feit dat deze uitvoering als een van de twee in Drenthe, plaats vindt in Diever, heeft het
bestuur bovengenoemde beslissing genomen.

Voor een project in het kader van de afsluiting van de periode dat het
Dingspilhuus in Diever, in zijn huidige vorm, van groot belang is geweest voor
de dorpsgemeenschap, werd een bijdrage gevraagd van € 350,--. Dit bedrag is
ook toegezegd en overgemaakt.

Een waardevol initiatief van de Schilderskring om samen met leerlingen van Scholengemeenschap Stad en Esch een
kunstwerk te ontwerpen en te maken. Een kunstwerk dat een plaats zal krijgen in de nieuwe theaterzaal van de school.
Het bestuur van het Cultuurfonds is onder de indruk van het initiatief van de Stichting om met een breed spectrum aan
activiteiten gestalte te geven aan het belang van de stichting voor de dorpsgemeenschap Dwingeloo. Ook de doelstellingen
van de stichting, gericht op het bevorderen van de saamhorigheid binnen de dorpsgemeenschap, spreken het bestuur van het
Fonds zeer aan.
Het initiatief om met optredens van diverse groepen(toneel, muziek, zang, streektaal) als gebruikers en oud-gebruikers van het
dorpshuis, gestalte te geven aan een soort van afsluiting van een periode, is voor het bestuur van het Fonds een reden om de
gevraagde bijdrage te verlenen. Bovendien geeft het op deze manier een kijkje in het mooie cultuurverleden van Diever.

€

350,00

€

Voor het project om Kunst uit Dwingeloo lokaal en ook landelijk meer onder de
aandacht te brengen, werd een bijdrage gevraagd van € 1145,--. Het bestuur van
200,00 het Cultuurfonds heeft besloten om een maximale bijdrage te verlenen van €
200,--. Dit voor de kosten van de opening van de expositie. Dit bedrag is ook
overgemaakt.

€

Voor het educatief project in het kader van het 50-jarig jubileum van het
Zeemuseum Miramar te Vledder werd een bijdrage gevraagd van € 3783,--. Het
bestuur van het Cultuurfonds heeft besloten om een bijdrage te verlenen van €
2000,--. Dit bedrag is ook overgemaakt aan de Stichting. Verder heeft het
bestuur besloten om een maximale garantiebijdrage te willen verlenen van €
2.000,00
1783,--. Maar we gaan er vanuit dat het museum dit bedrag in eerste instantie
zal aanvragen bij andere sponsoren. Na afloop van het project zal het museum
een financiële afrekening naar het Cultuurfonds sturen. Daarna zal het
Cultuurfonds bepalen hoeveel er bij een eventueel tekort zal worden
bijgedragen.

Het bestuur van het museum heeft grote plannen t.a.v. de educatieve functie die het museum gestalte wil geven. Ook de
stappen die worden gezet om nauwere samenwerking met de overige musea in Westerveld tot stand te brengen juichen we
zeer toe. Misschien kan er toegewerkt worden naar het uitgeven van een passe-partout voor alle museums van Westerveld.
Ook het aantrekken van schoolreizen uit het gehele land is een bijzonder constructief plan waaraan men wil werken. Kortom
een veelvoud aan initiatieven waaraan het Cultuurfonds graag een bijdrage wil leveren.

€

Voor de uitbouw van het pop-up museum Westerveld in Dwingeloo werd een
bijdrage gevraagd van € 1340,--. Het bestuur van het Cultuurfonds heeft
1.000,00 besloten om een bijdrage te verlenen van € 1000,--. Dit bedrag is ook
overgemaakt naar de Stichting. Het bedrag moet als een opstart- en
stimuleringsbijdrage worden beschouwd.

Samen met het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuur Westerveld komen we tot de conclusie dat deze aanvraag ook moet
worden bezien in het kader van een langjarig breed cultuurinitiatief in Westerveld. Er is uitgebreid gesproken over de
samenwerking tussen deze stichting en het Cultuurfonds. We zien duidelijk voordelen om met de bestaande culturele
structuren in Westerveld te gaan werken en zo de kunst en cultuur in onze gemeente een plek te geven. Zo maak je het
allemaal “Westerveld breed”. Ook het particuliere fonds van het Cultuurfonds kan een plekje krijgen in dit initiatief. Er is dan
ook afgepro0ken dat er regelmatig contact zal blijven tussen het Cultuurfonds en de Stichting Kunst en Cultuur Westerveld.

Omdat er hier geen sprake is van eenmalig gebeuren, er nog geen voldragen plan is, en er sprake is van het bijdragen in
exploitatiekosten, heeft het bestuur van het Fonds besloten om een eenmalige garantiebijdrage te verlenen van € 200,--. Dit
bedrag zou worden overgemaakt, nadat het bestuur een financiële afrekening van het project had ontvangen. Deze afrekening
is daadwerkelijk ontvangen, zodat het bedrag is overgemaakt.

Totaal € 8.100,00
Verstrekte bijdragen 2014:

Muziekverenigingen Westerveld.

Dorpsgemeenschap Uffelte.

Bedrag

Omschrijving

Motivering

€

Voor het gezamenlijk concert van de 4 muziekverenigingen in de gemeente
Westerveld in het kader van 70 jaar bevrijding, is een bijdrage gevraagd van €
1.000,00 1000,--. Het bestuur van het Cultuurfonds heeft besloten deze bijdrage toe te
kennen, bedoeld als bijdrage in de honoraria van de dirigenten. Dit bedrag is
ook overgemaakt.

Het feit dat de 4 muziekverenigingen blijk geven van samenwerking binnen onze gemeente en het betrekken van de jeugd bij
de blaasmuziek zijn voor het bestuur belangrijke overwegingen geweest om de bijdrage te honoreren.

€

Voor de organisatie van de festiviteiten rond het 975-jarig dorpsjubileum van
Uffelte is een bijdrage gevraagd van € 1250,-- . Het bestuur van het
Cultuurfonds heeft besloten om een maximale garantiebijdrage te willen
1.000,00
verlenen van € 1000,--. Dit bedrag wordt pas overgemaakt als het Fonds een
uitgebreid financieel overzicht toegezonden krijgt van de festiviteiten. Dit is
gebeurd en het bedrag is overgemaakt naar de Dorpsgemeenschap.

Bepaalde onderdelen van het jaarprogramma van de festiviteiten geven een bepaalde culturele waarde aan. Voor deze
onderdelen wordt een bijdrage gegeven. Het betreft: Expositie “Uffelte toen en nu” in de Uffelter kerk en het “Muziekfestijn
te water”. Dit laatste evenement is een festijn met historische boten(in de Drentse Hoofdvaart) en een streekproductenmarkt
met oude ambachten. Bovendien wordt door het geheel aan activiteiten binnen dit feestprogramma de leefbaarheid van het
dorp en de dorpsbinding gestimuleerd.

