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Nieuwsbrief December

Ook in 2018 gaan we weer de WAK

De altijd gezellige Stadsherberg

organiseren: de Week van de

vindt dit jaar plaats van donderdag

Amateurkunst.

21 t/m zaterdag 23 december in de
Burgerzaal van het Enschedese

Het is een evenement voor iedereen

stadhuis.

in Enschede die in zijn vrije tijd actief
met kunst (muziek, dans, theater,

In de sfeervolle culturele herberg is

zang, tekenen, schilderen,

iedereen welkom. Schuif aan tafel

fotografie, film, etc.) bezig is én voor

en geniet van veel muzikale

iedereen die daarvan wil genieten!

optredens, kruip in de gezellige
huiskamer en ‘pak’ een filmpje of ga

Vanaf half januari staat alle

lekker aan de bar hangen en begin

informatie op de WAK-site over hoe

een goed gesprek onder het genot
van een warme choco of een

je kan deelnemen. Houd de site dus

glühweintje. En ook dit jaar zijn er

in de gaten!

creatieve workshops.

Op de vraag en aanbod pagina van
Verenigingen hebben vaak moeite

onze site is een overzicht van

bestuursleden te werven. Vanuit

diverse oproepen te vinden.

sport, cultuur en scouting is actief
gezocht naar

Zo staat op het prikbord o.a. een

verenigingsbestuurders die

oproep van Jazzkoor Enschede die

manieren hebben gevonden om het

op zoek is naar swingende

besturen aantrekkelijk te maken.

koorleden.

In het rapport Passend Besturen
leest u de ervaringen van vijftien
verenigingsbesturen die nieuwe
manieren hebben gevonden om het
bestuurswerk vorm te geven.

Deze publicatie is het resultaat van
een samenwerkingsverband tussen
LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier
Instituut, NOC*NSF, Rotterdam
Sportsupport, Erasmus Universiteit
(Rotterdam School of Management)
en Scouting Nederland. De
publicatie is bedoeld om bestuurders
te inspireren over hun rol en

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

werkwijze na te denken en daarover
met elkaar in gesprek te gaan.

Wij wensen iedereen hele fijne
feestdagen en een heel mooi en
gezond 2018!

En natuurlijk hopen wij je in het
nieuwe jaar weer tegen te komen bij
een mooie culturele activiteit of met
je te mogen samenwerken.

Agenda
21 t/m 23 december - Stadsherberg
25 maart 2018 - Culturele Zondag, thema Stilte > meedoen? Aanmelden voor 25 januari
2 t/m 10 juni 2018 - WAK, Week van de Amateurkunst
8 juli 2018 - Culturele Zondag, thema Feestje in het park
30 september 2018 - Culturele Zondag, thema Uitfestival
4 november 2018 - Culturele Zondag, thema Zilverfestival
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