Toelichting op de rekening en verantwoording over het boekjaar 2019 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: Het plan om het poëzie/proza project in 2019 uit te voeren is geheel geslaagd.
De subcommissie heeft in mei het project ‘Natuur in Westerveld’ kunnen afronden.
Tijdens de opening van het literatuur- en muziekfestival Zomerzinnen op zaterdag 22 juni om 15
uur in Dwingeloo wordt de poëzie- en prozabundel Natuur in Westerveld overhandigd aan de
Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.
In de bundel zijn zeventig gedichten en verhalen opgenomen van mensen, die affiniteit hebben
met de natuur in de gemeente Westerveld. Een ieder die de natuur in en rond de gemeente
Westerveld een warm hart toedraagt, werd in januari van harte uitgenodigd om mee te
schrijven aan het Poëzie- en Proza Project ‘Natuur in Westerveld’. Zowel inwoners als mensen
van buiten de gemeente mochten een of meerdere gedichten of verhalen inzenden, met de
kans op publicatie in een bundel.
De totale kosten hiervan bedroegen € 3040,-. Dit bedrag was hiervoor gereserveerd.
Verstrekte bijdragen:
a. Schilderskring Diever
Voor de kunstmarkt in Diever werd een bijdrage gevraagd van € 2210,-.

Het bestuur heeft besloten om een bijdrage te verlenen van € 1000,-. Het bedrag is
overgemaakt.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt een mooi initiatief waarbij alle inwoners van
Westerveld en ook de jeugd deelgenoot van kan worden.
Deze bijdrage is bedoeld om het project te ondersteunen en helpen te realiseren.
In de aanvraag en begroting is echter duidelijk geworden dat het totale project gefinancierd had
moeten worden uit onze bijdrage. Het bestuur is van mening dat er ook meerdere bronnen van
inkomsten mogelijk zouden moeten zijn voor het opzetten van deze markt. En dit hoeft
natuurlijk niet alleen van sponsoren te komen, maar ook kunnen er activiteiten worden bedacht
die toch wat inkomsten zouden kunnen opleveren.
b. Stichting Talentvol Diever, kunstwandeling
Voor het organiseren van de kunstwandeling is een bijdrage gevraagd van € 685,-. Het bestuur
heeft besloten om een bijdrage van € 485,- te verlenen.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt deze kunstwandeling nog steeds een mooi
initiatief. Voor het bedrag van € 485,- konden de flyers en posters worden aangeschaft.
c. Kerkkoor Havelte
Voor het organiseren van een bevrijdingsconcert in Havelte is er een verzoek gedaan tot
subsidie van € 800,-. Het bestuur heeft besloten een bijdrage van € 400,- te verlenen.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur is positief over het organiseren van een
bevrijdingsconcert in onze gemeente. Alhoewel er meerdere activiteiten zijn op Bevrijdingsdag
willen wij hier toch een bijdrage aan verlenen.
Het bestuur heeft daarom besloten om het Kerkkoor een bijdrage van € 400,- te verlenen
waarvoor onder andere de huur van de kerk en een deel van de promotiekosten kan worden
betaald.
d. Steenbakkerij Zorgvlied
Voor het bouwen van een historische veldoven is er een bijdrage gevraagd van € 2000,-. Het
bestuur heeft besloten hier een bijdrage van € 750,- aan te verlenen.
Motivatie ondersteuning: Wij vinden dit een bijzonder initiatief wat zeer groots is opgezet. Met
name het educatieve onderdeel ervan vinden wij zeer interessant. Daarom hebben wij besloten
aan het samenstellen van het educatieve schoolpakket een subsidie van € 750,- bij te dragen.
Gezien ons totale budget en de meerdere aanvragen die wij krijgen vonden wij een hogere
bijdrage niet verantwoord.
e. Kleur je Hart, Sprookjestuinen
Kleur je Hart heeft een bijdrage gevraagd voor een meerdaags theaterfestival in sprookjessfeer.
Gevraagde bijdrage van € 1565,- per jaar, in totaal voor 5 jaar. Het bestuur heeft besloten een
bijdrage te verlenen van € 500,- met daarbij de opmerking dat er wel een nieuwe aanvraag kan
worden gedaan.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt het een mooi initiatief waarbij alle inwoners van
Westerveld en ook de jeugd aan kan deelnemen.
Het bestuur heeft daarom besloten een stimuleringsbijdrage van € 500,- toe te kennen.
Het geven van een exploitatie subsidie voor meerdere jaren is niet mogelijk aangezien dit niet
onder onze voorwaarden valt.
Wel aangegeven dat er bij een volgend festivals opnieuw een subsidie kan worden aangevraagd
welke wij dan opnieuw beoordelen.

f. Popkoor Jicipop
Popkoor Jicipop heeft een bijdrage gevraagd in verband met de verhuizing naar een nieuwe
theaterzaal waarbij er een nieuwe piano moet komen. Er zijn meerdere fondsen aangeschreven
en een restant van € 341,05 bleef over. Het bestuur heeft besloten dit bedrag te verlenen.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur begrijpt het verzoejk en wil graag bijdragen aan het
mogelijk maken van een koor om te kunnen oefenen. Deze piano zal ook gebruikt worden door
andere gebruikers van de ruimte en kan ook worden meegenomen naar uitvoeringen.
Het resterende bedrag heeft het bestuur derhalve overgemaakt.
g. Projectkoor Faure
Het projectkoor Faure heeft een bijdrage gevraagd van € 3500,- voor een concert voor 75 jaar
na de oorlog in Havelte en in Wapserveen. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen
van € 750,-.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur is wederom blij met het organiseren van een concert in
onze gemeente. Alhoewel er eerder een aanvraag is gedaan voor dit projectkoor hebben wij
besloten hier toch nog een keer een bijdrage aan te verlenen. Wel hebben wij er op gewezen
dat wij geen structurele subsidies verstrekken.
h. Stichting Dorpscultuurhuis
Voor het houden van een expositie in het dorpshuis Oens Huus is een subdidie gevraagd van €
3000,-. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen van € 1000,-.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt het een mooi initiatief dat er een plaats komt waar
er culturele activiteiten kunnen worden gehouden in onze gemeente.
Daarnaast waarderen we dat deze activiteit ook kan worden doorgegeven aan de andere
dorpshuizen in onze gemeente.
Het bestuur heeft daarom besloten om het Dorpscultuurhuis een bijdrage van € 1.000,- te
verlenen waarvoor onder andere de expopanelen en het drukwerk voor de promotie kan
worden betaald.
i. Vocaal Ensemble Magnificat
Voor het verplaatsen van een concert naar Dwingeloo is er een subsidie gevraagd van € 1000,-.
Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen van € 500,-.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt het fijn dat het koor in onze gemeente, en wel in
Dwingeloo, een plek heeft gevonden om dit concert alsnog plaats te laten vinden.
Het bestuur heeft daarom besloten om het koor een bijdrage van € 500,- te verlenen waarvoor
onder andere de huur van de kerk en een deel van de promotiekosten kan worden betaald.
j. Winterzinnen
Voor het organiseren van Winterzinnen, een programma met voordrachten, lezingen en
interviews van schrijvers en muzikanten en een diner op verschillende locaties in Dwingeloo is er
een bijdrage gevraagd van € 1000,-. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen van €
500,-.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt het een mooi initiatief en vindt het fijn dat dit nog
een keer in onze gemeente kan plaatsvinden. Zeker ook als vervolg op Zomerzinnen wat zeer
geslaagd is geweest.
Het bestuur heeft daarom besloten om het project een stimuleringsbijdrage van € 500,- te
verlenen waarmee de PR kosten kunnen worden betaald.

k. Historische Vereniging Gemeente Diever, gedenkplaten
Voor het plaatsen van losstaande gedenkplaten bij de historische herdenkingsmonumenten is er
een bijdrage gevraagd. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen van € 1000,-.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt een mooi initiatief en willen de vereniging graag
hierbij ondersteunen. Er worden meerdere gedenkplaten geplaatst maar vooral de gedenkplaat
die bij de plek van de noodbrug zal komen vinden wij een mooie gedachte. Temeer omdat dit
ook nog de onderlinge betrokkenheid tussen de verschillende dorpen benadrukt.
Het bestuur heeft daarom besloten om deze laatste gedenkplaat te financieren en heeft een
bijdrage verstrekt van € 1.000,-.
l. Stichting Museum Vliegveld Havelte, monument ‘Jodenkamp’ Holtingerveld
Voor het plaatsen van een monument in het kader van 75 jaar Vrijheid zal dit als teken in het
landschap blijvend herinneren aan het gewezen vliegveld. Er is een bijdrage gevraagd van €
1000,-. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen van € 1000,-.
Motivatie ondersteuning: Het realiseren van een gedenkpunt in het landschap zal inderdaad
bijdragen aan de mogelijkheid tot het herdenken van deze periode in de oorlog.
Door excursies en een lesbrief voor de scholen over de werkkampen in de Duitse tijd in Havelte
en het Jodenkamp in het bijzonder, wordt dit thema extra onder de aandacht gebracht.
Ook de excursie van de Heide expres komt er langs, waar het verhaal verteld wordt en men
goed zicht heeft op de locatie. Er wordt samengewerkt met de omliggende scholen Havelte,
Darp, Uffelte en Wapserveen, het bestuur van de Dorpsgemeenschap, de Historische
Vereniging Havelte e.o en de omliggende ondernemers.
Het bestuur heeft daarom besloten om het project een bijdrage van € 1.000,- te verlenen.
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