
 
 

Toelichting op de rekening en verantwoording over het boekjaar 2018 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 is 

hier een begin mee gemaakt en in 2019 wordt dit gerealiseerd. Er is in eerste instantie een 

offerte uitgebracht voor een bedrag van € 2640,--. Dit bedrag wordt door het 

Cultuurfonds gereserveerd.  

 

Verstrekte bijdragen: 

a. Gemengd koor Intermezzo. 

Voor het lustrumconcert in het kader van het 25-jarig bestaan van het koor werd een 

bijdrage gevraagd van € 750,--. Het bestuur heeft besloten om een bijdrage te verlenen 

van € 650,--.  Het bedrag is overgemaakt. 

Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt het belangrijk dat lokale initiatieven, 

waaraan deelnemers uit de hele gemeente Westerveld aan meedoen, erg belangrijk. 

Vooral ook nu het een jubileumconcert betreft, waarbij de bevolking van Westerveld 

wordt uitgenodigd. Vrije toegang, dus laagdrempelig, spreekt ons erg aan. Wel vindt het 

bestuur, dat een eigen bijdrage van het koor van € 100,-- op zijn plaats is. 

 

 



b. Stichting Taribush Festival 

Voor het 10-jarig bestaan van het Taribus Kuna Festival is een bijdrage gevraagd van € 

1000,-. Het bestuur heeft besloten om deze bijdrage te verlenen. 

Motivatie ondersteuning: Het festival is een steeds groter cultureel evenement waar 

veel inwoners van de gemeente maar ook toeristen door getrokken worden. De vele 

kunstenaars die hier aan deelnemen maken het een interessant festival voor alle inwoners 

en ook de kinderen. 

 

c. Brandsma 

Voor een speciale kunstpublicatie rondom het Holtingerveld is een subsidie gevraagd van 

€ 742,-. Het bestuur heeft besloten een bijdrage van € 500,- te verlenen. 

Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt het een bijzonder project om de vuurstenen 

en braakballen te verzamelen en hieruit een vernieuwde en artistieke blik te kunnen 

geven op het Holtingerveld. Daarom is er een waardering subsidie toegekend van € 500,-. 

 

d. Roestvrij Theater 

Voor een te houden trainingsweek voor amateurspelers komend jaar in de 

leeftijdscategorie 14 t/m 25 jaar is een subsidie gevraagd van € 2500,-. Het bestuur heeft 

besloten deze bijdrage te verlenen. 

Motivatie ondersteuning: Het bieden van een platform voor jongeren uit Westerveld die 

kennis kunnen maken met het maken van theater en verschillende workshops kunnen 

volgen vond het bestuur een mooi iniatief. De afsluiting met een voorstelling staat voor 

alle inwoners van Westerveld open. 

 

e. Dok2A 

Dok2A wil een poppentheatervoorstelling houden voor kinderen van 6-10 jaar in de 

Dieversluis in Dieverbrug. De gevraagde bijdrage is € 750,-. Het bestuur heeft besloten 

deze bijdrage te verlenen. 

Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt het een mooi initiatief dat specifiek voor 

kinderen wordt ingezet. Het zichtbaar zijn van de poppenspelers maakt het vernieuwend 

en ook de eventuele uitvoering in het Shakespearetheater zal zeker de nodige inwoners 

trekken van de hele gemeente. 

 

f. Project Tsjernobyl 

Project Tsjernobyl heeft een bijdrage gevraagd van € 1500,- voor een op kunstzinnige 

wijze samen laten komen van beelden en woorden over mensen, klimaat, natuur en de 

aarde. Het bestuur heeft besloten een bijdrage van € 1000,- te verlenen. 

Motivatie ondersteuning: Het bestuur onderschrijft het belang van het in woord en beeld 

brengen van de gevolgen van de acties van de mensen op de natuur. Met name het 

kunstzinnige aspect hiervan willen wij graag ondersteunen. De combinatie met het 

lesgeven in Westerveld bij een paar scholen en de te plannen expositie maakt het 

compleet. 

 

g. Kerkkoor Havelte 

Het kerkkoor Havelte heeft een bijdrage gevraagd van € 250,- voor een Volkskerstzang 

op 23 december 2018. Het bestuur heeft deze bijdrage ook verleend. 



Motivatie ondersteuning: Het bestuur vind deze samenzang waar iedereen aan mee kan 

doen een prettig laagdrempelig initiatief. Het is dorps overstijgend en gericht op 

samenwerking. 

 

h. Stichting Sterren Westerveld 

Voor de Sterren Manifestatie tijdens de opening van de Open Space Hub in Dwingeloo is 

een bijdrage van € 2000,- gevraagd. Het bestuur heeft besloten deze te verlenen. 

Motivatie ondersteuning: Deze Sterren Manifestatie is een mooi initiatief ter afsluiting 

van het Sterrenfestival. Bijzonder is ook dat de bijdrage gevraagd voor een blijvend 

kunstobject.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapse, 25 januari 2019 


