
 
 

Toelichting op de rekening en verantwoording over het boekjaar 2016 van de Stichting 
Cultuurfonds Westerveld. 
 
 
Inkomsten:  
De ontvangen subsidie ad € 8933,-- is conform het besluit van het gemeentebestuur. 
Er is een bijdrage van € 450,-- terugontvangen van een aanvrager. Zie punt b. 
 
Uitgaven: 
Bankkosten en Advertentiekosten spreken voor zich. 
Vergaderkosten zijn de kosten van huur en consumpties in de verschillende dorpshuizen. Niet 
alleen de kosten van het Cultuurfonds, maar ook die van de Culturele 
commissie(publieksbijeenkomsten). 
Bestuurskosten betreft de vergoeding voor reiskosten, administratiekosten, computerkosten, 
telefoonkosten, afscheid bestuursleden, e.d. De kosten van de bestuursleden worden via een 
declaratieformulier gedeclareerd. Ook de kosten van het particuliere deel van het Cultuurfonds 
zijn hierin opgenomen. Voor het vernieuwen van de website van het Cultuurfonds is een bedrag 
van € 500,-- uitgegeven. Het totaalbedrag van de bestuurskosten komt daarmee iets boven het 
normale uitgavenbedrag voor bestuurskosten uit, namelijk van € 1500,-- voor bestuurskosten 
binnen de gemeentelijke subsidie. 
Eigen projecten:  Er ligt een plan om opnieuw een poëzie/proza project op te starten. Eventueel 
in samenwerking met de Stichting Kunst en Cultuur Westerveld. In 2017 hopen we daartoe een 
begin mee te maken. Er is in eerste instantie een offerte uitgebracht voor een bedrag van € 
2640,--. Dit bedrag wordt door het Cultuurfonds gereserveerd.  
 
 
Verstrekte bijdragen: 

a. Stichting Museums Vledder. 
Voor het project “Kunst met een glimlach” werd een bijdrage gevraagd van € 1000,--. Het bestuur 
heeft besloten om deze bijdrage te honoreren. Dit bedrag is ook overgemaakt aan de stichting. 
Motivatie ondersteuning: Het project omvat een grootschalig verbeteringsprogramma t.b.v. de 
bedrijfsvoering van het museum. Naast het ontwikkelen van een goede en duurzame huisvesting 
spreken ook vooral de educatieve initiatieven van dit project ons aan. Bovendien krijgt de 
samenwerking met museum Miramar gestalte binnen dit project. Dit wordt duidelijk in het 
ontwikkelen van lesbrieven voor het onderwijs en het inrichten van workshopruimten in het 
vernieuwde museumgebouw. 
 
 

b. Activiteitengroep Diever/St. Sportpromotie Diever. 
Voor het project in het kader van een Fanfareconcours 2016 werd een bijdrage gevraagd van € 
450,--. Het bestuur heeft besloten om nog eenmaal deze bijdrage te verlenen. Het bedrag is 
overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: Wij vinden het belangrijk dat kleinschalige initiatieven op cultureel 
gebied in stand worden gehouden. Het is echter niet mogelijk voor het Fonds om structureel 



bijdragen te geven aan zulke initiatieven. Omdat deze keer het Concours een bredere variant 
krijgt door ook andere genres blaasmuziek erbij te betrekken, heeft het bestuur besloten om nog 
eenmaal een bijdrage te verstrekken. Dit is ook kenbaar gemaakt aan de Activiteitengroep. 
Vervolg: De organisatie heeft te kampen gehad met tegenslag v.w.b. afspraken voor de jurering 
van de bands. Men heeft verzocht deze bijdrage in 2017 te mogen ontvangen en heeft daarom de 
bijdrage voor dit jaar geretourneerd. 
 
 

c. Muziekvereniging VCE Westerveld. 
Voor een concert met de band Diep Triest werd een bijdrage gevraagd van € 900,--. Het bestuur 
heeft besloten  om een bijdrage te verlenen van € 400,--. 
Motivatie ondersteuning: De muziekvereniging streeft ernaar om met dit concert het imago van 
de blaasmuziek aantrekkelijker te maken voor de jeugd om zodoende de aanwas van nieuwe 
jeugdleden te stimuleren en te enthousiasmeren. Omdat de muziekvereniging voor dit doel een 
bedrag van € 400,-- wil uittrekken, heeft het bestuur van het fonds besloten om dit bedrag bij te 
dragen aan de kosten van het concert. 
Deze bijdrage is ook overgemaakt. 
 
 

d. St. Kunst en Cultuur Westerveld. 
Voor het Poeziefestijn met Lentekriebels werd een bijdrage gevraagd van € 500,--. Het bestuur 
heeft besloten om dit bedrag bij te dragen aan de organisatie van dit festijn. 
Motivatie ondersteuning: 
Het bestuur oordeelt dat deze bijdrage gezien moet worden als een stimuleringsbijdrage voor een 
startup van dit project. We spreken de hoop uit dat dit project een vervolg gaat krijgen in de 
toekomst en dit is ook meegedeeld aan het Stichtingsbestuur te Dwingeloo. 
Deze bijdrage is ook overgemaakt. 
 
 

e. Drents Symfonie Orkest. 
Voor een Schubert-concert in de Hervormde Kerk te Havelte is een bijdrage gevraagd van € 
250,--. Het bestuur heeft besloten om deze aanvraag te honoreren met een bijdrage van € 250,,-. 
Motivatie ondersteuning: Het DSO probeert met afwisselende concerten de klassieke muziek 
dichter bij de mensen te brengen. Met enthousiaste jonge solisten probeert men ook in kleinere 
plaatsen de laagdrempeligheid tot het bijwonen van concerten te bevorderen. Zo ook in Havelte. 
Een bijkomend pluspunt is de samenwerking met de “Markiezin van Drenthe”; uit deze 
samenwerking is ook het thema Schubert ontstaan. 
De bijdrage is inmiddels ook overgemaakt. 
 
 

f. Drents Kamerkoor 
Voor het uitvoeren van het Stabat Mater van Dvorak in de Pancratiuskerk te Diever is een 
bijdrage gevraagd van € 1000,--. Het bestuur heeft besloten om een bijdrage te verlenen van € 
500,--. 
Motivatie ondersteuning: Het uitvoeren van dit muziekwerk in de gemeente Westerveld vinden 
wij dermate belangrijk, dat we een bijdrage verlenen. Wel hebben wij de organisatie gevraagd om 
contact op te nemen met de muziekdocent van Scholengemeenschap Stad en Esch, met de 
bedoeling om de jeugd meer te betrekken bij de waarde van de klassieke muziek. De jeugd zal 
ook uitgenodigd worden om gratis de generale repetitie van dit werk bij te wonen. 
De bijdrage is inmiddels overgemaakt. 
 
 

g. Stichting Kunst en Cultuur Drenthe. 
Voor de kosten van de jubileumviering van de projecten Oktobermaand Kindermaand en 
Culturele Mobiliteit is een bijdrage gevraagd van € 500,--. Het bestuur heeft besloten om deze 
bijdrage ook te verlenen. 
Motivatie ondersteuning: Beide projecten zijn 15 jaar lang georganiseerd met een enorme inzet 
van vrijwilligers van de lokale culturele omgeving ook in onze gemeente. Voor deze inzet wil men 



de vrijwilligers een dag in het zonnetje zetten. Het bestuur vindt dit initiatief zeer op zijn plaats en 
daarom het besluit de aanvraag te honoreren. 
De bijdrage is inmiddels overgemaakt. 
 
 

h. Stichting Drents Landschap 
Voor een bijdrage in de kosten van het boek “Littekens in het Landschap” is een bijdrage 
gevraagd. Alle Drentse gemeenten hebben een dergelijk verzoek gekregen. Het bestuur heeft 
besloten om een bijdrage van € 1500,-- te verlenen. Dit namens de gemeente Westerveld. 
Motivatie ondersteuning: Naast de uitgave van een boek wordt ook op interactieve wijze vorm 
gegeven aan dit project. Men werkt samen met de Historische verenigingen in Drenthe. Ook de 
setting van het project in een toeristisch perspectief , zijn voor het bestuur van het Cultuurfonds 
belangrijke punten geweest om positief over deze aanvraag te besluiten. Al met al een goed en 
mooi initiatief. 
De bijdrage is inmiddels overgemaakt. 
 
 

i. Stichting Projectkoor Havelte 
Voor een bijdrage in de kosten van de organisatie van een Kerstconcert in de Clemenskerk te 
Havelte is een bijdrage gevraagd van € 670,--. Het bestuur van het Cultuurfonds heeft besloten 
om een bijdrage van € 500,-- te verlenen. Deze bijdrage is ook overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: Het is een eerste optreden van het koor in de huidige samenstelling. 
Men heeft er voor gezorgd dat er meerdere koordisciplines meewerken aan dit concert. Ook het 
jeugdkoor maakt er deel van uit. Verder is men van plan het concert voor een breed publiek aan 
te kondigen, in ieder geval Westerveld breed. Allemaal redenen voor het bestuur van het 
Cultuurfonds om positief te staan tegenover deze aanvraag. 
 
 

j. Roestvrij Theater Diever 
Voor een bijdrage in de kosten van het straattheater tijdens Sfeervol Diever en Beleef Winters 
Vledder en een bijdrage voor het theaterproject “Wij doen ons best om u te vermaken”  is het 
Cultuurfonds gevraagd om bij te dragen. De beide projecten tijdens de kerstmarkten gaven een 
tekort aan van € 240,--. Voor het theaterproject, wat deels in Diever, deels in Amsterdam wordt 
opgevoerd, werd een tekort, voor het Dieverse gedeelte, aangegeven van € 729,--. Het bestuur 
van het Cultuurfonds heeft besloten om een bijdrage te verlenen van in totaal € 969,--. 
Motivatie ondersteuning: Tijdens de kerstmarkten in Diever en Vledder wordt deze vorm van 
straattheater vooral ingevuld door jonge en beginnende spelers. Voor hen is het een uitstekende 
uitdaging om op deze manier interesse te krijgen voor het theater. 
Het theaterproject “Wij doen ons best om u te vermaken” is een afstudeerproject van een 
getalenteerde inwoner van onze gemeente. Het stuk heeft raakvlakken met een toneelstuk van 
Shakespeare en wordt uitgevoerd door een tiental jonge jongens. Deze jongens spelen zowel 
mannen- als vrouwenrollen. Een uitdaging voor jongeren om zich te identificeren met de 
personages om zo op zoek te gaan naar je eigen identiteit. 
Reden te over om positief te staan tegenover deze aanvraag. 
 
 

k. Stichting Weldadig Oord 
Voor een bijdrage in de kosten van het project Concert Lavalu “Kamermuziek van nu” heeft de 
Stichting een bijdrage gevraagd van € 600,--. Het bestuur van het Cultuurfonds heeft besloten 
om deze aanvraag te honoreren met de gevraagde bijdrage. De bijdrage is inmiddels 
overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: Stichting Weldadig Oord wil het toerisme en het aantal bezoekers aan 
het gebied van de Vrije Kolonien stimuleren en de leefbaarheid versterken door het organiseren 
van hoogwaardige evenementen. Dit naast de gebruikelijke concerten in het Koloniekerkje. We 
vinden het een lofwaardig initiatief om zo een extra aanzet te geven voor het uitdragen van de 
Cultuur in Westerveld en wellicht ook een ruimere reikwijdte te geven dan alleen Westerveld, 
gezien de verbinding die wordt gemaakt met de voorstellingen van het Pauperparadijs. 
 



 
l. Stichting Zeemuseum Miramar. 

Bovengenoemde Stichting heeft te kennen gegeven in aanmerking te willen komen voor de 
garantiebijdrage van maximaal € 1783,-- die het Cultuurfonds in 2015 had toegezegd voor het 
educatieve project ter gelegenheid van het jubileum van het museum. In dat jaar heeft 
Cultuurfonds een bedrag van € 2000,-- overgemaakt aan de stichting voor dit project en daaraan 
toegevoegd dat we bereid waren om een garantiebijdrage te willen verlenen voor een eventueel 
tekort van maximaal € 1783,--, mits we een gedegen financieel overzicht van het project zouden 
ontvangen. Aan de hand hiervan zou het Cultuurfonds de definitieve bijdrage nader bepalen. 
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is de afrekening gekomen. Het educatieve project heeft 
€ 3459,63 gekost. Naast de € 2000,-- die we al eerder overmaakten zijn er geen andere 
subsidiegevers geweest die bijdragen wilden geven voor dit project. Vandaar dat het Cultuurfonds 
heeft besloten om van de maximale garantiebijdrage nog € 1460,-- over te maken naar de 
Stichting, zijnde het verschil tussen € 3460,-- en € 2000,--. 
 
 

m. Stichting Open Ateliers Dwingeloo 
Voor een bijdrage in de kosten van verlichting en ophangsystemen en ander materiaal voor het 
tentoonstellen van ruimtelijk werk in de Siepelkerk te Dwingeloo heeft de Stichting een bijdrage 
gevraagd van € 1250,--. Het bestuur van het Cultuurfonds heeft besloten om positief te staan 
tegenover deze aanvraag en bovengenoemde bijdrage te verlenen. Deze bijdrage is inmiddels 
overgemaakt aan de Stichting. 
Motivatie ondersteuning: Stichting Open Ateliers heeft regelmatig moeten verhuizen van 
locatie. Men heeft nu een vaste plek kunnen huren in de Siepelkerk te Dwingeloo. Een 
kerkgebouw is niet erg geschikt voor het plaatsen van ruimtelijk werk. Het behoeft specifieke 
ophangsystemen en ook verlichting. Daarom heeft het Cultuurfonds besloten om aan de 
Stichting, conform de ingediende begroting, een bijdrage van € 1250,-- toe te kennen. 
 
 

n. Stichting De Markiezin van Drenthe. 
In 2015 heeft deze stichting een bijdrage gevraagd van € 3200,-- voor de kosten van een 
concertserie in de Clementskerk in Havelte. Het bestuur van het Cultuurfonds heeft toen besloten 
om een eenmalige garantiebijdrage te willen verstrekken van € 850,-- als een soort 
aanmoedigingspremie, mits men na de concerten een definitief overzicht van kosten en baten 
naar het Fonds zou sturen. In december 2016 is dit overzicht bij het Cultuurfonds 
binnengekomen. Er was sprake van een flink tekort en daarom is de bijdrage van € 850,-- ook 
overgemaakt naar de Markiezin van Drenthe. 
 
 

 
 
Diever, 14 februari 2017. 
 
 
 
 
 
 
……………………(voorz. Cultuurfonds)   Bote Algra(secr./penn.  

 


