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Er is meer sponsorgeld voor
cultuur in 2018 dan gedacht

LEEUWARDEN 2018LEEUWARDEN 2018

IRENE OVERDUIN

LEEUWARDEN Cultuurmakers laten
veel kansen liggen om hun projec-
ten tijdens Leeuwarden 2018 gefi-
nancierd te krijgen, leert raadple-
ging van potentiële geldschieters.

De evenementenagenda van Leeu-
warden Culturele Hoofdstad 2018
puilt uit. Culturele professionals
hebben 43 projecten in voorberei-
ding; Friese dorpen en steden haken
aan met maar liefst 864 initiatieven.

Honderden penningmeesters
proberen rond deze tijd hun begro-
tingen op orde te brengen. Ze krijgen
de witte vakjes op hun Excel-sheets
niet of met grote moeite ingevuld.

De vijver is klein en overbevist,

heet het. Dat is waar. Er is vooral een
massief beroep gedaan op het oude
geld van Friese fondsen, lenen en
stichtingen. De voogden delen
ruimhartig uit, maar moeten soms
ook nee verkopen. Hun financiële
buffers zijn door de lage rente ge-
voelig geslonken. Ook het Prins
Bernhard Cultuurfonds wordt goed
gevonden. Aanvragen blijven wel-
kom, laat de Friese afdeling weten.

Maar er is ook een andere werke-
lijkheid. Vijvers die dieper in het bos
liggen, worden kwalijk opgemerkt.
En de hengels zijn niet altijd van de
beste kwaliteit. Een ronde langs Frie-
se bedrijven met sponsorpotjes en
aantoonbaar culturele interesse
leert dat velen beperkt benaderd zijn
vanuit de 2018-hoek. De Rabobank,

ja, die staat op het netvlies. Bouwbe-
drijf DijkstraDraisma ook. Maar be-
drijven als Smilde, MotipDupli, Friso
en Kuipers Verzekeringen blijven
soms tot hun eigen verbazing vrij-
wel verschoond van verzoeken. ,,Dit
is geen oproep’’, zeggen ze erbij.

Buiten de provincie wordt pover
geacquireerd. ’s Lands grootste cul-
tuursponsor, de BankGiroLoterij,
kreeg voor de jongste ronde slechts
één aanvraag in relatie tot Lwd2018.

Wijzer Werven, de landelijke op-
leiding voor culturele fondsenwer-
ving, telde in vier jaar tijd niet meer
dan 6 Friese deelnemers tussen de
340 cursisten. Voordekunst, het
crowdfundingsplatform voor de cul-
turele sector, ziet ook al nauwelijks
Friese opstappers. pagina 34


