
 
 

Toelichting op de rekening en verantwoording over het boekjaar 2017 van de 
Stichting Cultuurfonds Westerveld. 
 
 
Inkomsten:  
De ontvangen subsidie ad € 9022,-- is conform het besluit van het gemeentebestuur. 
 
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 kosten onderhoud website, reiskosten, 
administratiekosten, computerkosten, telefoonkosten, afscheid bestuursleden, e.d. De 
kosten van de bestuursleden worden via een declaratieformulier gedeclareerd. Het 
totaalbedrag van de bestuurskosten komt daarmee binnen 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 2018 
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. Activiteitengroep Diever/St. Sportpromotie Diever. 
Voor het project in het kader van een Fanfareconcours 2017 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. 
 
 



b. Toneelgroep Jan Vos. 
Voor het project “Koning van het grasland” werd een bijdrage gevraagd van € 1000,--. 
Het bestuur van het Cultuurfonds heeft besloten om deze bijdrage toe te kennen, mede 
namens de gemeente Westerveld. Deze bijdrage is ook overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: Het bestuur van het Cultuurfonds vindt deze vorm van 
locatietheater, bij de boerderij van de fam. Spijkerman te Wapserveen, een toevoeging 
aan het rijke culturele leven in de gemeente Westerveld. Er worden 5 voorstellingen 
gegeven door een professionele toneelgroep in samenwerking met de groep Pier 21.  De 
voorstelling gaat over dilemma’s en problemen waar de agrarische sector zich vandaag de 
dag voor geplaatst ziet, gekoppeld aan het krimpen van de weidevogelstand. Hoever mag 
de mens ingrijpen in de natuur? En wie is de baas op het Boerenland? Aansprekende 
thema’s die zich ook binnen onze plattelandsgemeente afspelen. 
 

c. InWesterveld Magazine. 
Voor een incidentele samenwerking op het gebied van publiciteit genereren voor wat 
betreft de werkzaamheden van het Cultuurfonds in de gemeente Westerveld wordt een 
bijdrage gevraagd van € 600,--. Het bestuur van het Cultuurfonds wil hiervoor een 
bijdrage van € 500,-- vaststellen. Met inbegrip van de BTW-lasten komt dit neer op 
 € 605,--. Dit bedrag is ook overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: Het bestuur van het Cultuurfonds heeft besloten om eenmalig 
een wervend artikel te plaatsen in bovengenoemd magazine. Dit in samenhang met het 
verstrekken van een bijdrage aan de Open Ateliers Dwingeloo. We hopen zo op meer 
naamsbekendheid dan het plaatsen van een advertentie in een streekblad. 
 

d. St. Diever, Village of Shakespeare 
Voor het Educatieproject “Samenwerking Stad en Esch en kunstenaar Hugo Kaagman” 
werd een bijdrage gevraagd van € 500,--. Het bestuur van het Cultuurfonds heeft besloten 
om deze bijdrage toe te kennen. Het bedrag is ook overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: Het betreft hier een samenwerkingsproject tussen een 50-tal 
leerlingen van Scholengemeenschap Stad en Esch en kunstenaar Hugo Kaagman. Het 
betreft hier het maken en oprichten van Selfiewall met karakteristieke afbeeldingen van 
het dorp Diever en van Shakespeare. Dit om ons Shakespearedorp op de kaart te zetten.  
Het feit dat leerlingen worden betrokken bij de uitvoering van het project is mede een 
reden geweest om de aangevraagde bijdrage te honoreren. 
 

e. Miramar Zeemuseum/ 4 musea Westerveld. 
Voor het project “Tweeluik Schatkamers Westerveld” werd een bijdrage gevraagd van  
€ 950,--. Het bestuur van het Cultuurfonds heeft besloten om deze bijdrage te honoreren. 
Het bedrag is ook overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: Men probeert door middel van dit initiatief het contact tussen 
de lokale bevolking en de 4 musea in Westerveld en de toeristen te bevorderen. 
Bovendien is deze bijdrage ook bedoeld als een stimulans voor de 4 musea, om de 
samenwerking te intensiveren. Men is inmiddels goed op weg.    
 
 
 
 
 



f. Kunstbende van drie. 
Drie kunstenaars uit Diever hebben het project “Talentvol Diever” opgestart. Zij hebben 
voor de aanloopkosten een bijdrage gevraagd van € 250,--. Het bestuur van het 
Cultuurfonds heeft besloten om deze bijdrage toe te kennen. De bijdrage is ook 
overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: Door middel van dit project wil men de kunstenaars in Diever 
enthousiasmeren om hun kunst aan het publiek te tonen. Voor dit doel gaat men een 
Kunstroute door het dorp organiseren. Voor het Cultuurfonds een schitterend initiatief, 
wat wij graag willen ondersteunen. 
 

g. Stichting Drents Opuskoor 
Voor het organiseren van een meezingavond Kerstliederen in de Siepelkerk te Dwingeloo 
op 20 december 2017 werd een bijdrage gevraagd van € 1500,--. Het bestuur heeft 
besloten om hiervoor € 750,-- beschikbaar te stellen. Dit bedrag is ook overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: Een prima initiatief voor een beginnend koor om te kiezen 
voor de Siepelkerk als locatie voor deze muzikale avond. Het grootste deel van de 
begroting bestond echter uit exploitatiekosten. Iets wat niet voor het geven van een 
bijdrage niet accordeert met onze voorwaarden. Daarom is gekozen voor een bijdrage 
voor de huur van de kerk en het drukken van programmaboekjes en het uitbrengen van 
advertenties. 
 

h. Stichting Kolonieconcerten. 
Voor het organiseren van een speciaal concert op 14 januari 2018 in het Koloniekerkje te 
Wilhelminaoord werd een bijdrage gevraagd van € 500,--. Het bestuur is onder de indruk 
van de initiatieven die door deze stichting worden ontplooid. Er is besloten om een 
bijdrage te verlenen van € 750,--. Dit bedrag is ook overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: De stichting heeft het aangedurfd om een speciaal concert van 
het gezelschap Camerata te contracteren. Dit gezelschap bestaat uit 8 leden van het 
Koninklijk Concertgebouworkest uit Amsterdam. We hebben daarom gemeend de 
stichting een hogere bijdrage te verlenen. Deze bijdrage hebben we gerelateerd aan de 
huurkosten van de kerk(€ 165,--), aan het samenstellen van programmaboekjes(€ 145) en 
het overige deel van de bijdrage (€ 440,--) als een ondersteuning bij de kaartverkoop. 
 

i. Muziekvereniging Advendo Diever. 
Voor het organiseren en uitvoeren van een vrij toegankelijk kerstconcert, uitgevoerd door 
twee orkesten en een koor uit de 3 provincien Drenthe, Overijssel en Friesland. Dit 
concert zal plaatsvinden op 16 december 2017 in de Pancratiuskerk te Diever. Er werd 
een bijdrage gevraagd van € 875,--. Het bestuur heeft besloten om hiervoor € 675,-- 
beschikbaar te stellen. Dit bedrag is ook overgemaakt. 
Motivatie ondersteuning: Waardering voor het streven om samenwerking te realiseren 
van meerdere verenigingen en disciplines. Ook het feit dat het concert aangeboden wordt 
zonder daar entree voor te hoeven betalen, spreekt het bestuur aan. De bijdrage wordt 
gerelateerd aan de huur van de kerk(€ 275,--) en het honorarium van de 2 dirigenten  
(€ 400,--)  
 
 
Diever, 25 januari 2018     B. Algra(secr./penn.) 
 


