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Dit zijn de gezichten van de WAK! 

 

De WAK komt er weer aan: de Week 

van de Amateurkunst.   

We hebben ervoor gekozen om dit 

jaar een aantal deelnemers van de 

 

Online subsidieloket nog tot 

oktober dit jaar kosteloos 

beschikbaar 

 

Enschede is een van de negen 

Nederlandse gemeenten die een 

online subsidieloket hebben 

gewonnen voor de gemeentelijke 

website. In het loket kunnen 

Enschedese ondernemers en 

vrijwilligers nog tot oktober van dit 

jaar kosteloos zoeken naar 

subsidie voor hun initiatieven, 

projecten en investeringen. 

Hier lees je meer.  
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WAK te portretteren. Zij staan model 

voor alle mensen (ongeveer 2000!) die 

in Enschede aan de WAK deelnemen. 

De komende weken worden de 

verhalen van de 7 geportretteerde 

mensen op onze Facebookpagina en 

op de 

site www.wakenschede.nl gepubliceer

d. 

 

 

 

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) 

 

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) in werking. Ook 

vrijwilligersorganisaties moeten 

hierdoor gaan nadenken over welke 

persoonsgegevens van vrijwilligers, 

leden, deelnemers en cliënten ze 

bewaren en hoe ze die beveiligen. 

  

M-Pact organiseert hierover gratis 

bijeenkomsten, op 7, 8 en 9 mei. 

 

 

Jeugdcultuurfonds verder als 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

 

Het Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds gaan samen 

verder als het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur. 

 

Beide fondsen zetten zich al heel 

lang in om ervoor te zorgen dat 

kinderen en jongeren die opgroeien 

in armoede, toch aan sport of kunst 

en cultuur kunnen doen. 

Hier lees je meer.  

 

 

 

Jongeren en amateurkunst 

 

De Brabantse organisatie 

Kunstbalie heeft ervaringen en tips 

van culturele organisaties 

verzameld. Zie hier het resultaat: 

tips voor het bereiken van 

jongeren.  
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Meer informatie en het 

opgaveformulier vind je op hun site.   

 

 

 

 

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 

melding dat optreden mogelijk is bij 

de Twentse Landdag. 

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  

 

   

 

  Agenda 

 

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 

  

    

 

 

Copyright © 2018 CultuurinEnschede, All rights reserved. 

Our mailing address is: 

info@cultuurinenschede.nl   

    

 

 
 

 

 

https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=ec8c65dadc&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=d02d488148&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=fd9b88c368&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=e87c8492e9&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=504f327986&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=77e0f848cf&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=6829e424f1&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=765ff799cb&e=3216183e0f
mailto:info@cultuurinenschede.nl

