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Het Oranje Fonds organiseert op 9 

en 10 maart 2018, samen met 

duizenden organisaties in het land, 

weer NLdoet; de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. 

 

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 

spotlights en nodigt iedereen uit om 

een dagje de handen uit de mouwen 

te steken. Moet jullie 

repetitieruimte nodig opgeknapt 

worden, wil je een verwendagje voor 

de ouderen in het verzorgingshuis of 

heb je een andere leuke klus? Meld 

het dan aan en doe mee! 

Heeft jullie organisatie een leuke 

klus? Kijk voor meer informatie en 

aanmelden op deze site. 

 

Creative Twinning: 

Kort gezegd stelt BuZa geld 

beschikbaar voor meerjarige 

samenwerkingsverbanden tussen 

Nederlandse en buitenlandse 

culturele organisaties aan de rand 

van Europa.  
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We gaan de WAK weer organiseren: 

de Week van de Amateurkunst!  

 

Het is een evenement voor iedereen 

in Enschede die in zijn vrije tijd 

actief met kunst (muziek, dans, 

theater, zang, tekenen, schilderen, 

fotografie, film, etc.) bezig is en dat 

wil laten zien, én voor iedereen die 

daarvan wil genieten!  

 

Doe jij ook mee? 

Aanmelden kan nog maar even... 

En sommige onderdelen zitten al 

vol. Dus wees er snel bij als je nog 

mee wil doen. 

   

 

 

 

 

 

Steeds meer culturele organisaties 

proberen hun bereik te verbreden. 

Maar hoe zorg je ervoor dat jouw 

project impact heeft? De 

'Handreiking voor succesvolle 

inclusieve cultuurprojecten' geeft 

concrete tips. Lees hier meer.  

 

 

 

Handhaving Wet DBA 

opgeschort tot 2020 

 

De opschorting van de handhaving 

van de Wet deregulering 

beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is 

verlengd tot 1 januari 2020. Dat 

betekent dat opdrachtgevers en 

opdrachtnemers tot die tijd geen 

boetes of naheffingen krijgen als 

achteraf geconstateerd wordt dat er 

sprake is van een dienstbetrekking. 

Wel gaat het kabinet de 

mogelijkheden voor de handhaving 

van kwaadwillenden vanaf 1 juli 

2018 verruimen. De 
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Samen muziek maken net zo 

effectief als pillen slikken? 

 

Ouderen in zorgcentra die samen 

muziek leren maken, maak kennis 

met het grijze koppen orkest. Er is 

steeds meer bewijs dat kunst een 

bijdrage kan leveren aan gezond en 

gelukkig oud worden. 

Lees hier meer. 

   

 

 

 

modelovereenkomsten zzp zoals 

opgesteld door de 

branchevereniging zijn nog 

bruikbaar. Lees hier meer.  

 

 

 

Op de vraag en aanbod pagina van 

onze site is een overzicht van 

diverse oproepen te vinden. 

 

Zo staat op het prikbord o.a. een 

oproep van festival TREK die 

mensen de kans geeft om op te 

treden. 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  

 

   

 

  Agenda 

25 maart 2018 - Culturele Zondag, thema Stilte  

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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