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Workshop 'Gedrag (g)een 

probleem!' 

 

Onze collega's van Sportaal bieden 

op 25 september de volgende gratis 

workshops, ook interessant voor 

culturele organisaties: 

 

Bijna elke trainer of begeleider loopt 

er tegenaan. Kinderen en jongeren 

met gedragsproblemen. Bij het ene 

kind zijn deze erger en moeilijker om 

 

Netwerkbijeenkomst 2018 

Save the date! 

 

Ook dit jaar organiseren we een 

netwerkbijeenkomst: een avond 

waarin je verschillende workshops 

kan volgen en nieuwe contacten kan 

leggen. 

 

Het zal dit jaar plaatsvinden op 

woensdagavond 7 november. 

 

Houd onze volgende nieuwsbrief in 
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mee om te gaan tijdens een training 

dan bij het andere. Tijdens de 

workshop ‘Gedrag (g)een probleem!’ 

krijgen trainers / coaches van 

verenigingen handvatten om 

hiermee om te gaan. 

 

Meer informatie over de inhoud en 

hoe je je kan aanmelden (tot uiterlijk 

20 september) vind je hier.  

 

 

 

Culturele Zondag - 4 november 

 

De laatste Culturele Zondag van het 

jaar heeft als thema Het 

Zilverfestival. Een festival voor en 

door actieve 55 plussers die bezig 

zijn als professional of amateur met 

kunst en cultuur.  

Het is een unieke kans om jezelf te 

laten zien daar waar het publiek is: 

op een koopzondag in de 

binnenstad van Enschede. 

Meedoen is gratis en de Culturele 

Zondag-organisatie regelt een 

locatie, faciliteiten, catering en 

natuurlijk de promotie. 

 

de gaten voor meer informatie, 

of kijk op de site. 

 

 

 

Het is weer mogelijk om 

evenementen aan te melden voor 

de agenda van Uit in Enschede. 

 

Dit kan via deze link. Als je een 

evenement aanmeldt, moet je eerst 

een inlog aanmaken. Zodra je dit 

hebt gedaan, kan je de 

evenementen invoeren.  

 

Deze info is ook terug te vinden op 

de site Cultuur in Enschede.  

 

 

 

Promoot jouw optreden  

Hierboven vertelden we dat je jouw 

optreden kan aanmelden voor Uit 

Agenda.  

 

Er zijn echter nog meer manieren 
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Meer info en het aanmeldformulier 

vind je hier. 

 

 

 

11 stappen naar crowdfunding 

 

Crowdfunding is het ophalen van 

geld bij een grote groep mensen via 

internet. De organisatie 

Cultuur+Ondernemen heeft een 

stappenplan voor je om jouw 

crowdfundingproject op te zetten. Bij 

elke stap een korte tekst en wat tips 

en links. 

 

Dit stappenplan vind je hier.  

 

 

 

Subsidieregeling Urban Arts Talent 

van start. 

 

Culturele instellingen kunnen bij het 

Fonds voor Cultuurparticipatie een 

aanvraag indienen voor een 

ontwikkelingstraject waarin een 

om jouw optreden bekend te maken. 

Denk o.a. aan het sturen van 

persberichten naar lokale media en 

naar wijkkranten.  

Een overzicht van die media vind je 

op onze site. 

 

Kijk ook eens op deze pagina voor 

o.a. een mogelijk interview met 

1Twente. 

 

 

 

De Overijsselse Vrijwilligersprijs. 

Nomineren kan nu!  

Onze samenleving kan niet zonder 

vrijwilligers. Meer dan de helft van 

de inwoners van Overijssel is actief 

als vrijwilliger. Deze vrijwillige inzet 

levert een belangrijke bijdrage aan 

de leefbaarheid en (sociale) 

samenhang in de Overijsselse 

samenleving. 

Met de Overijsselse Vrijwilligersprijs 

wil de Provincie Overijssel haar 

grote waardering uiten voor de -

vaak onzichtbare- inzet van al die 

duizenden Overijsselse vrijwilligers. 

Dit jaar reikt de provincie Overijssel 
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urban-arts-talent zich tot maker 

ontwikkelt.  

 

Lees meer op de site van het FCP.  

 

 

 

Waarom het makkelijker is om 

10.000 euro te verdienen dan 1.000 

 

Een interessante gedachte van 

Maaike van Steenis lees je hier. 

   

 

 

 

voor de 19e keer de Overijsselse 

Vrijwilligersprijs uit. 

 

Ken jij een organisatie of individu die 

deze prijs zou moeten winnen? 

Nomineer hen/haar dan hier. 

 

 

 

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 het evenement Muziek 

bij de Buren. Lijkt het je leuk om hen 

te helpen? Meld je dan aan! 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  

 

   

 

  Agenda 

 

30 september 2018 - Culturele Zondag, thema Uitfestival 

4 november 2018 - Culturele Zondag, thema Zilverfestival 

7 november 2018 - Netwerkbijeenkomst  - meer info in de volgende nieuwsbrief 

1 t/m 9 juni 2019 - Week van de Amateurkunst 
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