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De Week van de Amateurkunst  

komt eraan! Het vindt plaats van 

2 t/m 10 juni.  

 

Ruim 110 groepen en kunstenaars 

verzorgen meer dan 120 activiteiten: 

optredens, workshops, exposities en 

open repetities. En veel activiteiten 

zijn ook nog eens gratis! 

 

Het complete programma vind je op 

de WAK-site. 

Een gratis programmaboekje is te 

 

Contracten voor creatieven 

 

CultuurCollege heeft het platform 

www.creativecontracts.nl ontwikkeld. 

Daarop staan juridische contracten 

speciaal voor creatieve makers en 

organisaties, waarbij de 

auteursrechten van makers optimaal 

zijn gewaarborgd. 

 

CultuurCollege wil zo voorkomen dat 

jonge (én ervaren) makers de boot 

in gaan, doordat commerciële 
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verkrijgen bij Enschede Promotie 

aan de Langestraat 41. 

 

Kom je kijken? 

   

 

 

 

Subsidieregelingen 

Fonds voor Cultuurparticipatie 

 

De subsidiemogelijkheden voor 

2018 zijn bekend. Succesvolle 

regelingen worden voortgezet of 

uitgebreid. Nieuwe mogelijkheden 

zijn er onder andere voor 

mediakunst- en erfgoededucatie in 

het cultuuronderwijs en voor podia 

die ruimte geven aan initiatieven uit 

de omgeving. Bekijk het overzicht.  

  

 

 

 

Die Tolle Woche 

partijen bijvoorbeeld overdracht van 

auteursrechten afdwingen. 

 

Op het platform kunnen ook 

ervaringen en kennis worden 

uitgewisseld over dit onderwerp.  

 

 

 

Doe mee aan de Beursvloer! 

 

Op vrijdagavond 8 juni vindt de 6e 

editie van het maatschappelijke 

matchevenement de Beursvloer 

plaats bij Holland Casino. De 

Beursvloer is hét evenement waar 

het tonen van 'noaberschap' oftewel 

'iets over hebben voor elkaar' 

centraal staat. Hier worden bedrijven 

(aanbod) en maatschappelijke 

organisaties (vraag) met elkaar 

verbonden. 

 

Heb je een vraag waar je hulp van 

bedrijven voor zoekt? Meld je dan 

aan. Het gaat om allerlei vragen 

behalve de vraag om geld. Denk 

bijvoorbeeld aan materialen, hulp bij 

websites of het maken van een flyer, 

advies, etc.    

Hier vind je meer info. Het 

aanmeldformulier vind je hier.  
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Ook dit jaar organiseert de 

Gemeente Enschede weer een Tolle 

Woche: van 29 september t/m 7 

oktober zijn er allerlei activiteiten om 

onze grensligging met Duitsland te 

belichten. Ook culturele activiteiten 

horen hierbij. 

Heb jij of heeft jouw vereniging al 

activiteiten in die week gepland 

staan die te maken hebben met 

Duitsland, of zou je juist iets nieuws 

willen verzinnen dat in die week kan 

plaatsvinden? Kijk dan op deze site 

voor meer informatie over 

aanmelden en 

subsidiemogelijkheden. 

 

 

 

Maak kans op een donatie van het 

VSB fonds 

 

Heb je een mooi idee waardoor 

andere mensen mee kunnen doen 

aan een sociale of culturele 

activiteit? En kunnen deze mensen 

daardoor anderen ontmoeten, 

inspireren en zich verder 

ontwikkelen? Mail jouw idee uiterlijk 

31 mei 2018 naar VSBfonds. 

 

 

Online cursus fondsenwerving 

 

Hoe vind ik financiering voor mijn 

project? Hoe moet ik een aanvraag 

indienen bij een fonds? Welke tips 

zijn er om succes te hebben bij een 

aanvraag?  

 

De online cursus fondsenwerving 

helpt u op weg bij het vinden van 

financiering van uw project. Of u 

vrijwilliger bent of penningmeester, 

werkzaam bent in een professionele 

organisatie of enthousiast meedoet 

in uw buurt, iedereen wil weten hoe 

fondsenwerving een succes wordt. 

In de filmpjes op deze site wordt een 

en ander toegelicht!  

 

 

 

Op de vraag en aanbod pagina van 

onze site is een overzicht van 

diverse oproepen te vinden. 
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Lees hier hoe je jouw idee kan 

aanmelden. 

 

Misschien gaat het VSB fonds je 

helpen dat plan binnenkort uit te 

voeren! Tijdens het We doen het 

samen! Festival gaat het 

fonds donaties van maximaal  

€ 10.000,- toekennen. 

 

 

 

Zo staat op het prikbord o.a. een 

oproep van de Urban City Run die 

toffe optredens zoekt voor 

bijzondere locaties tijdens een 

nieuwe loopwedstrijd. 

 

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 

eind okt / begin nov - Netwerkbijeenkomst  - meer info volgt in de volgende nieuwsbrief 

4 november 2018 - Culturele Zondag, thema Zilverfestival 
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