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Nieuwe subsidieverordening 
Enschede 
Vanaf 1 januari 2014 treedt de Subsidieverordening 

culturele activiteiten 2014 in werking. Deze vervangt de 

subsidieregelingen voor amateurkunst, beeldende kunst 

en vormgeving, professionele culturele activiteiten en 

studentenzaken. Ze zijn nog wel als aparte hoofdstukken 

in de nieuwe subsidieverordening terug te vinden. 

Toegevoegd zijn de hoofdstukken evenementen en 

nieuwe culturele initiatieven. De regeling en het 

aanvraagformulier zijn te vinden in het digitaal loket van 

de gemeente. 

 

Overzicht wijkkranten 
Wil je weten welke wijkkranten er in Enschede zijn en 

hoe/waar/wanneer je stukjes kunt aanleveren? Kijk voor 

het overzicht op de website. 

   

WAK - aanmelden 
Of je nu gitaar speelt (in een band), graag schildert, of dat 

jullie bijv. een koor of theatergroep zijn, of ... Als je graag 

in je vrije tijd met kunst bezig bent dan noemen we dat 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
2 maart 

Culturele Zondag 

 

13 mei 

workshop fondsenwerving 

 

20 mei 

workshop werven vrijwilligers 

 

24 mei t/m 1 juni 

Week van de Amateurkunst 

 

27 mei 

workshop pr / communicatie  

 

1 juni 

Culturele Zondag  

 

 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 
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amateurkunst. De Week van de Amateurkunst (24 mei 

t/m 1 juni) is er voor iedereen die actief aan kunst doet: 

individueel of in groepsverband, jong of oud, structureel of 

incidenteel.. 

 

Toon jouw enthousiasme en talent met een wervelend 

optreden, inspirerende workshop of boeiende expositie, 

etc.  

Wil je meedoen? Organiseer een activiteit en zorg er dan 

voor dat je uiterlijk eind maart alle benodigde informatie 

bij mij hebt aangeleverd. 

 

Informatie over de mogelijkheden voor deelname en het 

aanmeldformulier vind je op mijn site. Daar vind je o.a. nu 

extra informatie over de mogelijkheden tijdens 

Hemelvaartsdag.  

 
NL Doet 
Hulp nodig bij leuke klus voor NLdoet? 

Dit jaar vindt de grootste vrijwilligersactie van het jaar, 

NLdoet, plaats op 21 en 22 maart a.s. 

In Enschede zijn de voorbereidingen al weer volop bezig 

en hebben al heel veel maatschappelijke organisaties 

projecten aangemeld (75) via de website van NLdoet. 

Graag roepen wij ook culturele organisaties op om mee te 

doen aan NLdoet. Heb je nog een leuk project wat je 

graag met een aantal vrijwilligers zou willen uitvoeren op 

een van de twee genoemde dagen? Schroom niet en 

meld het project aan via de website. Meer informatie vind 

je hier.  

 

Enschedese uitdaging 
De Enschedese Uitdaging bouwt bruggen tussen het 

bedrijfsleven en de samenleving. Dat doen ze door het 

stimuleren en organiseren van maatschappelijk betrokken 

de site. 
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ondernemen en het tot stand brengen van samenwerking 

tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ze 

bemiddelen tussen aanbod van bedrijven en vragen van 

maatschappelijke organisaties. In de vorm van 

menskracht (handen, kennis en kunde), materialen 

(spullen en ruimtes).  

 

Je kunt een projectaanvraag indienen via het 

aanvraagformulier. Heb je hulp nodig bij een strategisch 

vraagstuk, wil je een bouwklus realiseren, heb je behoefte 

aan materiaal maar kun je er lastig aan komen of heb je 

extra handen nodig? Laat het ons weten. Meer informatie 

en het aanvraagformulier vind je hier.  

   

Wekelijks nieuwsberichten 
Deze nieuwsbrief verschijnt 1x per maand. Wil je continue 

op de hoogte blijven van nieuwtjes en leuke activiteiten in 

Enschede? Like dan mijn facebookpagina.  

   

 volg op Twitter | volg op Facebook    
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