
Kopie Nieuwsbrief Januari 2014  
Wil je de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan via info@cultuurinenschede.nl  
 
 

 

  

Nieuwsbrief Januari 
 
 
Aanmelden mogelijk! 
Dit jaar zal er weer een WAK (Week van de 

Amateurkunst) zijn en zullen er enkele Culturele 

Zondagen plaatsvinden. Mooie momenten om uzelf 

(extra) aan publiek te tonen!  

Op de website kunt u een verslag downloaden waarin 

informatie staat over de mogelijkheden tot deelname. 

Daar vindt u ook het aanmeldformulier voor de WAK. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart.  

 

   

Betrek jongeren bij uw 
organisatie 
Maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of 

buiten de school. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

doen vrijwilligerswerk als onderdeel van hun 

lesprogramma en leren hoe het er in de praktijk aan toe 

gaat. Zo vergroten leerlingen al op jonge leeftijd hun 

maatschappelijke betrokkenheid en ontdekken ze zelf hoe 

leuk en waardevol vrijwilligerswerk is!  

  

Veel stages worden gelopen in het welzijnswerk en de 
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Agenda 
24 mei t/m 1 juni 

Week van de Amateurkunst 

meer informatie 

 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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sportsector. Maar binnen de culturele sector is dit ook 

goed mogelijk. Op de website vindt u de reacties van 

twee organisaties waar jongeren stage hebben gelopen 

en contactgegevens van de coördinator maatschappelijke 

stages.. 

 

   

Culturele Zondag 2 maart 
De eerstvolgende Culturele Zondag wordt op 2 maart 

gehouden in de Enschedese binnenstad en heeft als 

thema 'Reizen'. Hebt u interesse om mee te doen? Stuur 

dan voor 24 januari een berichtje naar Audry Hoemakers. 

Meer informatie vindt u hier.  

 

   

Wat wilt u leren? 
Een nieuw jaar, nieuwe plannen. Wat zou u dit jaar willen 

leren of waar zoekt u ondersteuning bij? Gaat het om 

persberichten schrijven, financiën, leden werven, etc? Als 

cultuurcoach kan ik u (individu of groep in de culturele 

sector) in een persoonlijk gesprek adviseren of kan ik 

workshops/lezingen organiseren als er veel vraag naar 

een onderwerp is. Mail uw vraag naar 

info@cultuurinenschede.nl.    

 

   

Waardebonnenactie - nieuwe 
ronde 
De Provincie Overijssel en het Prins Bernhard 

Cultuurfonds Overijssel hebben de handen ineen 

geslagen om de expertise van vrijwilligers die actief zijn 

voor culturele amateurverenigingen en 

–instellingen in Overijssel te bevorderen. Per 1 januari 

2013 is het Fonds Advies op Maat amateurkunst 
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Overijssel ingesteld. 

 

Gedurende 4 jaar stellen de provincie en het fonds 

middelen beschikbaar in de vorm van 40 waardebonnen 

per jaar (verdeeld over twee aanvraagrondes) die in 

principe recht geven op 5 dagdelen gratis ‘Advies op 

maat’ van de adviseurs van de SESAM-

academie. Rechtspersonen zonder winstoogmerk 

(vereniging of stichting, werkzaam op het gebied van de 

cultuur en/of het natuurbehoud in Overijssel) kunnen voor 

een waardebon in aanmerking. 

 

Aanmeldingen voor de eerste aanvraagronde 2014 

dienen uiterlijk 28 februari in ons bezit te zijn. Meer 

informatie vindt u op mijn website. 

Ook zijn er mogelijkheden om losse workshops te volgen. 

Meer informatie ook op de site van het cultuurfonds. 
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