Toelichting op de rekening en verantwoording over het boekjaar 2020 van de Stichting
Cultuurfonds Westerveld.

Inkomsten:
De ontvangen subsidie ad € 12.500,-- 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.
Voor dit jaar is er geen eigen project gepland door alle Covid omstandigheden. Wel heeft het
fonds een project in gedachte waar we hopelijk in 2021 mee verder kunnen gaan. Hiervoor is
een bedrag gereserveerd van € 4.000,-.

Verstrekte bijdragen:
a. Roestvrij Theater
Voor de theaterweek werd een bijdrage gevraagd van € 2500,-.
Het bestuur heeft besloten om een bijdrage te verlenen van € 1500,-. Het bedrag is
overgemaakt.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt het wederom een mooi project en vindt het fijn dat
er zoveel deelnemers uit onze gemeente aan kunnen meedoen. Daarnaast geeft ook de
opengestelde uitvoeringsavond de mogelijkheid voor onze inwoners om deelgenoot te worden
van het geleerde.

Het bestuur heeft daarom besloten om de week een bijdrage van € 1500,- te verlenen waarmee
het theater in een deel van de benodigde kosten kan voorzien.
Wel hebben we duidelijk aangegeven dat aangezien dit de tweede keer is dat wij een bijdrage
verlenen aan deze theaterweek we geen structurele subsidies verstrekken. Een subsidie kan
worden gebruikt om een activiteit op te kunnen starten waarna er dan zelf een modus moet
worden gevonden om in de eigen kosten te kunnen voorzien.
b. Stellingwarver SchrieversRonte
Er is een bijdrage aangevraagd voor het boek ‘Wateren, een oase van weldaad’ van € 1.000,-.
Het bestuur heeft besloten om een bijdrage te verlenen van € 500,-. Deze wordt overgemaakt
als het boek is geproduceerd.
Motivatie ondersteuning: Het bestuur vindt dit een mooi initiatief om een boek te schrijven
over een plek in onze gemeente welke zeker het belichten waard is. En daarbij is het plan om
toeristische routes uit te zetten welke voor vele belangstellenden in onze gemeente maar ook
bezoekers van onze gemeente zeer interessant kan zijn.
c. Kleur je Hart
Voor de sprookjestuinen is een bijdrage gevraagd van € 750,-. Het bestuur heeft besloten een
bijdrage te verlenen van € 250,-.
Motivatie ondersteuning: Vorig jaar is met deze sprookjestuinen begonnen en heeft veel
enthousiasme gebracht. Dit jaar door de Corona crisis heeft men besloten dit online toch voor
een deel naar de jeugd in Westerveld te brengen. Het bestuur is blij dat er ondanks deze
moeilijke periode toch iets voor en in onze gemeente kan worden gedaan.
Om de herkenbaarheid ook voor de toekomstige jaren mogelijk te maken heeft het bestuur
besloten de kosten voor het lied te subsidiëren.
d. Stichting Nobilis
Voor de aankoop van werken van de Dwingelse kunstenaar SIemen Dijkstra is een bijdrage
gevraagd van € 500,Het bestuur heeft besloten deze bijdrage te verlenen, het bedrag van € 500,- is overgemaakt.
Motivatie ondersteuning: De stichting had een geplande tentoonstelling in Parijs welke helaas
door de Corona periode geen doorgang kon vinden. Daarom heeft men besloten om werken aan
te kopen en deze te kunnen tentoonstellen in onder andere Westerveld. Verder blijven deze
kunstwerken voor bruikleen beschikbaar aan onze provincie om nog eens te kunnen worden
tentoongesteld.
Daarom heeft het bestuur besloten om het gevraagd bedrag beschikbaar te stellen.
e. Lang Leve de Familie
Voor het project Lang Leve de Familie is een bijdrage gevraagd van € 1500,-.
Het bestuur heeft besloten per voorstelling een bijdrage te verlenen van € 375,- met een
maximum van € 1500,-.
Motivatie ondersteuning: In de aanvraag is aangegeven dat door de verschillende Corona
maatregelen vele activiteiten niet door hebben kunnen gaan.
We vinden het een goed initiatief dat er gevonden is om voorstellingen tijdens het eten te geven
zodat er toch in deze moeilijke tijd evenementen door kunnen gaan. De bijdrage wordt alleen
verleend als het door zou gaan en deze staan dus nog gereserveerd.
f. Matricale
Voor het kerstconcert is een bijdrage gevraagd van € 640,50,- als deze georganiseerd kan
worden.

Het bestuur heeft besloten een bedrag van € 500,- toe te wijzen omdat de inkomsten van de
verkoop van kaartjes niet was meegenomen in de begroting. Uiteraard wordt dit bedrag betaald
als het door zou gaan. Dit bedrag is nu gereserveerd.
Motivatie ondersteuning:
Het kerstconcert is een mooi initiatief in deze lastige tijd en wordt altijd goed bezocht.
g. Historische Vereniging Diever boek ‘Fragmenten’
Voor het uitgeven van dit boek is een bijdrage gevraagd van € 500,-.
Het bestuur heeft besloten dit bedrag toe te kennen als de uitgave gemaakt wordt.
Motivatie ondersteuning: het maken van dit boek vinden wij een mooi initiatief om de oude
historie van de gemeente Diever in een toegankelijk boek vast te leggen.
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