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Subsidieregelingen 

Fonds voor Cultuurparticipatie 

 

Hier vind je een overzicht van 

subsidies voor actieve 

cultuurdeelname in de vrije tijd en 

het sociaal domein, waarvoor je 

later dit jaar een aanvraag 

kunt indienen bij het Fonds voor 

cultuurparticipatie. 

 

 

   

 

 

 

Gratis juridisch advies 

 

Stichting Wetswinkel Twente is een 

vrijwilligers organisatie. Het doel van 

de organisatie is om bewoners uit 

de omgeving Enschede en 

Almelo te voorzien van gratis 

juridisch advies. Stichting 

Wetswinkel Twente streeft ernaar 

het recht voor iedereen toegankelijk 

te maken. 

 

Kijk op hun site voor informatie over 

de spreekuren.  
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Tip! Checklist budget 

evenementen 

 

Een budget opstellen is een 

uitgebreide taak waarbij je 

gemakkelijk een kostenpost vergeet. 

Met deze checklist helpt 

Eventplanner je op weg om je 

budgettering zo gedetailleerd en 

compleet mogelijk te maken. 

 

 

 

Deadline WAK nadert! 

 

De Week van de Amateurkunst is 

van 2 t/m 10 juni. 

Wil je met jouw activiteit in het 

programmaboekje komen te staan, 

dan moet jouw aanmelding uiterlijk 

25 maart zijn ingediend. 

Hier lees je hoe je dat kan doen.  

 

 

Doe mee aan de verkiezing 

Vereniging van het Jaar! 

  

Laat zien hoe gaaf 

jouw vereniging is! 

 

Alle sportclubs, cultuurverenigingen 

en -stichtingen in Nederland worden 

uitgedaagd hun unieke 

verenigingsverhaal te delen via 

www.verenigingvanhetjaar.nl. 

 

De verenigingen en stichtingen met 

de meeste stemmen en hoogste 

beoordeling worden beloond met 

mooie prijzen. 

 

Meer informatie over de te winnen 

prijzen en hoe je je kan aanmelden 

vind je hier.  
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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!  

   

 

 

 

Fotowedstrijd Document 

Nederland Junior 2018 

 

Fotowedstrijd van het Rijksmuseum 

voor jongeren uit het voortgezet 

onderwijs en mbo. De winnaar krijgt 

een eigen tentoonstelling in het 

Rijksmuseum. 

Lees meer. 

   

 

 

 

 

Koepels, netwerken, 

platforms amateurkunst 

 

Hier vind je een overzicht van 

organisaties die op landelijk of 

provinciaal niveau ondersteuning of 

dienstverlening bieden aan 

amateurkunstenaars of 

amateurkunstorganisaties.  

 

 

 

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 Cappella Enschede 

Junior die audities houden voor jong 

zangtalent. 

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  
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  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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