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Provinciale subsidieregeling kleinere 

evenementen geopend 

 

Provincie Overijssel heeft een 

subsidieregeling voor kleinere 

evenementen die in 2019 

georganiseerd worden. Per 5 

oktober is de regeling opengesteld 

voor aanmelding. De subsidie is 

bedoeld voor de 

voorbereiding, uitvoering of 

verbetering van een bestaand 

 

Netwerkbijeenkomst 2018 

Herinnering: 

aanmelden kan tot 25 okt! 

 

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. 
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evenement in Overijssel. Kijk voor 

alle voorwaarden en meer informatie 

op de website.  

  
 

 

 

ING Nederland Fonds: Help 

Nederland Vooruit 

 

Heb jij een lokaal initiatief dat de 

buurt verbetert? 

Van 15 oktober t/m 15 november 

2018 kun je jouw lokale initiatief 

aanmelden voor een donatie van het 

ING Nederland Fonds als onderdeel 

van het project Help Nederland 

Vooruit. Zij ondersteunen initiatieven 

die Nederland sterker maken met 

een financiële bijdrage. 

 

Kijk voor meer informatie op de site 

van ING. 

 

Meer informatie over diverse 

fondsen vind je op onze site.  

 

 

 

 

Alle info over het programma en het 

aanmeldformulier vind je op de site. 

 

 

 

'Een financieringsvraag gaat altijd 

over meer dan financieren alleen’ 

 

Bij welk fonds kan ik terecht? Die 

vraag krijgt projectleider Femke 

Lakerveld van Cultuur+Ondernemen 

regelmatig. ‘Het antwoord is 

eenvoudig te geven en dan loopt 

iemand for the time being blij weg, 

maar voor de langere termijn heeft 

de klant daar weinig aan.’ 

 

Ze legt uit waarom een 

financieringsvraag altijd over meer 

dan financieren alleen gaat: ‘Pas als 

je weet waarom je doet wat je doet, 

kan je bedenken wie er nog meer 

belang heeft bij wat je doet, en dan 

pas kun je echt goed de stap naar 

mogelijke financiers maken.’ Op de 

site Cultuur+Ondernemen geeft ze 

nog meer advies voor het zinvol 

werken aan je (financiële) doelen.   
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Vrijwilligersvergoeding omhoog per 

1 januari 2019 

 

Volgens het belastingplan 2019 

gaan de maxima van de 

vrijwilligersvergoeding per 1 januari 

2019 omhoog van 150 naar 170 

Euro per maand en 1500 naar 1700 

Euro per jaar. 

 

De vrijwilligersvergoeding is een 

onbelaste onkostenvergoeding die 

vrijwilligers kunnen ontvangen 

wanneer zij aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Zolang de 

ontvangen vergoedingen de 

maximale normbedragen niet 

overschrijden, hoeven de vrijwilligers 

de vergoedingen niet aan de 

belastingdienst door te geven. 

 

Kijk voor meer info op de site 

Vrijwilligerswerk.nl 

   

 

 

 

Op de vraag en aanbod pagina van 

onze site is een overzicht van 

diverse oproepen te vinden. 

 

Mondriaan Fonds gaat door met 

Regiomakelaars 

 

Marlies Leupen en Erna aan de 

Stegge (regio Oost/Midden) blijven 

tot de zomer van 2019 regionaal 

aanspreekpunt voor potentiële 

aanvragers en nieuwe relaties van 

het Mondriaan Fonds.   

 

 

 

'Weg met het rode pluche!' 

Met een locatievoorstelling bereik je 

nieuw publiek. 

 

Mastodont of beginneling, iedereen 

kan een theatervoorstelling maken, 

poneert Dirk Bruinsma. In of met het 

dorp, of samen met een aantal 

professionals. 

 

Wat zijn de drie succesfactoren van 
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Zo staat op het prikbord o.a. een 

oproep van muziektheatergroep A 

Muse, onder de prikkelende titel 

'Ken jij dat geheime verlangen?'.  

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  

 

 

 

publiekstrekkers als Het 

Pauperparadijs en Maalkop? 

Voorproefje: diepgewortelde 

regionale verhalen doen het goed. 

 

Lees het volledige artikel op de site 

van het LKCA. 

 

   

 

   

 

  Agenda 

 

4 november 2018 - Culturele Zondag, thema Zilverfestival 

7 november 2018 - Netwerkbijeenkomst   

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