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Nieuwsbrief April 
 
WAK 2014 
Nog een paar weken en dan is het weer tijd voor de Week 

van de Amateurkunst! 

Boekjes, flyers en posters worden momenteel gedrukt. En 

nieuw is een WAK website en een speciale bijlage in de 

Huis aan Huis Enschede op 14 mei. In de volgende 

nieuwsbrief meer hierover! 

 

MaS-markt 
De MaS-markt is een ontmoetingsplek voor 3de jaars 

leerlingen van middelbare scholen en stagebiedende 

organisaties. De leerlingen zijn afkomstig van alle 

voortgezet onderwijs scholen uit Enschede. Dus van het 

praktijkonderwijs tot en met het vwo. Wil je ook een 

stageplek bieden aan deze scholieren? Meldt je interesse 

bij coördinator Heide Dellemann: 

h.dellemann@enschede.nl.   

 

KunstNonStop 
KunstNonStop.nl is dè nieuwe website waar je alles vindt 

op het gebied van beeldende kunst in Enschede en 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
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 

de site. 
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omgeving. De website verenigt de voormalige sites 

ikenschede.nl en 24-uursmuseum.nl tot 1 nieuwe site. 

 

Ikenschede.nl is vijf jaar geleden ontstaan uit een 

tentoonstellingenserie die het resultaat was van een 

samenwerking tussen alle kunstenaars uit de 

gemeentelijke kunstateliers van Enschede. Het 24-

uursmuseum toonde geruime tijd de Enschedese 

gemeentelijke kunstcollectie met een handig overzicht 

van buitenbeelden en binnenkunst, gekoppeld aan een 

geografische kaart van de stad. 

 

Voorkomen van fraude 
Elke vereniging of stichting heeft te maken met geld. 

Wanneer u over het beheer geen zorgvuldige afspraken 

maakt, kan dat tot misbruik en fraude leiden. Vereniging 

NOV heeft samen met fraude-expert Maarten den Ouden 

een overzicht gemaakt van eenvoudige maatregelen om 

fraude binnen vrijwilligersorganisaties tegen te 

gaan. Download de folder op de site.  

 

Buitenland ateliers 
Het doel van een werkperiode bij een gastatelier in het 

buitenland is het stimuleren van de verdieping van de 

(artistieke) ontwikkeling en de praktijk van beeldend 

kunstenaars en bemiddelaars in het buitenland of in een 

andere omgeving. Hierdoor kunnen aanvragers ook 

nieuwe (inter)nationale contacten, netwerken en markten 

verkennen, uitbreiden en opbouwen.  

Aanvragen voor een verblijf in één van de buitenland 

ateliers worden tijdens jaarlijkse rondes beoordeeld: met 

deadlines op 16 mei en 17 oktober. Meer informatie is te 

vinden op de site van het Mondriaan Fonds.  
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