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Nieuwsbrief November 
 
 
Info-bijeenkomst 2014 
Op woensdagavond 11 december organiseren we een 

gecombineerde informatieavond over de Culturele 

Zondagen 2014 én over de WAK 2014 (Week van de 

Amateurkunst). 

We geven informatie over de data, thema's en 

mogelijkheden tot deelname. 

 

Start 20.00 uur, locatie theaterzaal Prismare. 

Wil je er bij zijn? Meld je dan uiterlijk 5 december via 

info@cultuurinenschede.nl  

 

Workshop De Kok 
accountants 
De Kok bestaat al 87 jaar en is een accountants- en 

advieskantoor met verschillende vestigingen in Twente.  

 

De Kok vindt een sterke culturele sector belangrijk voor 

de levendigheid van Enschede. Daarom willen ze graag 

het culturele veld ondersteunen. 

 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
3x in nov 

workshops SESAM-academie 

voor koren 

 

11 dec 

informatieavond Culturele 

Zondagen 2014 én 

WAK 2014 

 

19 t/m 24 dec 

Culturele Kerstmarkt 

 

verwacht: 

workshop De Kok 

accountants en adviseurs 

 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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Heb je vragen voor een accountant, bijvoorbeeld over 

jaarrekeningen, boekhoudpakketten of subsidie-

verantwoorden? Lees dan hier verder en meld mij zo snel 

mogelijk jouw interesse. 

 

Schrijfproblemen? 
Klimt u als bestuurder of secretaris zelf in de pen - of 

toetsenbord - om teksten te schrijven voor uw vereniging 

of stichting? Dat kan best een lastige opgave zijn. Hoe 

begint u met bijvoorbeeld een belangrijke brief voor uw 

leden? Wat als u vastloopt? 

Op de site Verenigingen-Stichtingen vindt u 5 veel 

voorkomende schrijfproblemen plus tips om de juiste 

werkwijze te vinden en sneller en makkelijker te schrijven. 

 

Kascontrole, hoe doe je dat? 
Over een maand of twee stellen de penningmeesters 

alweer de jaarrekening over 2013 op. Daarna is het aan 

de kascommissies om die jaarrekening te controleren. 

Hoe werkt dat? 

De nieuwe serie 'Kascontrole, hoe doe je dat' legt uit hoe 

u de controle aanpakt. Deze informatie vind je op de site 

Verenigingen-Stichtingen.  

   

 volg op Twitter | volg op Facebook    
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