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Gratis handleiding om zelf je 
belastingaangifte te doen   
De jaarlijkse belastingaangifte moet voor 1 mei 2015 zijn ingediend. Om niet in de stress te 

raken en het je gemakkelijk te maken, heeft Cultuur-Ondernemen speciaal voor 

kunstenaars en creatieven de Handleiding voor de Aangifte Inkomstenbelasting 

uitgebracht. Download de handleiding hier. 

 

   

Laatste kans: aanmelden kan nog tot 29 
maart  
Aanmelden voor de Week van de Amateurkunst kan nog heel even. De uiterste 

aanmelddatum is 29 maart. 

In de informatiebrief lees je hoe je mee kan doen. Via deze link vind je het 

aanmeldformulier.  

 

De WAK vindt plaats van zaterdag 30 mei t/m zondag 7 juni.  

Net als voorgaande jaren ligt de coördinatie van de WAK in handen van de Cultuurcoach. 
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Subsidieregeling The Art of Impact  
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceert samen met zes publieke 

cultuurfondsen: The Art of Impact. Met dit programma worden kunstprojecten die een 

duidelijke maatschappelijk effect hebben, onderzocht en gestimuleerd. 

 

Beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters, podiumkunstenaars, filmmakers, instellingen 

en opdrachtgevers binnen én buiten de culturele sector worden opgeroepen om vanaf nu 

voorstellen in te dienen die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken 

en beter zichtbaar maken. Je kan tot 17 april 2015 een aanvraag doen voor een 

kunstproject met maatschappelijke impact. Meer informatie op de site van het Fonds voor 

Cultuurparticipatie.   

  

Cultuurprijs Overijssel 2015    

Ook dit jaar worden de Cultuurprijzen van Overijssel uitgereikt. Voor de daadwerkelijke 

uitreiking op 24 september in de Deventer Schouwburg moeten er eerst nog personen 

genomineerd worden. Wie dat zijn? Dat bepalen de inwoners van Overijssel! Iedereen kan 

tot 31 maart stemmen op zijn/haar favorieten voor zowel de Cultuurprijs als de Talentprijs. 

Meer informatie op de site OverUit.  

 

  

Cultuurbeleid moet culturele sector zelf 
versterken    

De waarde van cultuur(beleid) wordt steeds vaker gezocht in de sociale en economische 

effecten van cultuur. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit 

ervoor om de aandacht in de eerste plaats te richten op het versterken van de culturele 

sector zelf. 'Alleen dan kan de sector nieuwe uitdagingen het hoofd bieden', schrijft de raad 

in het vorige week verschenen rapport 'Cultuur herwaarderen'. Meer informatie op de site 

van het LKCA. 
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Vraag en aanbod    

Op de vraag en aanbod pagina van mijn site is een overzicht van diverse oproepen te 

vinden. Zo staat op het prikbord o.a. een oproep van het Food Truck Festival en van de 

Wandel Drie Daagse (Welke muziekgroep zou de wandelaars feestelijk willen 

binnenhalen?). 

 

Via de link Oproep plaatsen kan je zelf ook een vraag of aanbod indienen.  

 

 

  Agenda 

29 maart - Culturele Zondag 

30 mei t/m 7 juni - WAK 

7 juni - Culturele Zondag 
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