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Handleiding aangifte 

inkomstenbelasting 2018  

 

Om je jaarlijkse belastingaangifte 

gemakkelijker te maken, heeft de 

organisatie Cultuur+Ondernemen 

ook dit jaar speciaal voor 

kunstenaars en creatieven een 

handleiding voor de aangifte 

inkomstenbelasting uitgebracht. Hier 

vind je de gratis handleiding.  

 

 

 

Ledenaanwas en vergrijzing 

grootste knelpunten 

amateurkunstverenigingen 

Check de resultaten in de 

VerenigingsMonitor 2018   

Iedere drie jaar doet het 

LKCA onderzoek naar 

organisatiekracht, artistiek aanbod 

en maatschappelijke oriëntatie van 

verenigingen. Deze informatie helpt 

gemeenten, koepelorganisaties en 

ondersteunende instellingen bij het 
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Cultuur in provinciale 

partijprogramma's 2019 

 

Welke standpunten hebben de 

provinciale politieke partijen over 

cultuureducatie en 

cultuurparticipatie, en over de rol 

van cultuur in de provincie? Lees 

hier een analyse en samenvattingen 

van partijprogramma's per provincie. 

 

 

 

Fonds voor Cultuurparticipatie 

subsidiemogelijkheden 2019 

 

Ook in 2019 kun je weer bij het 

Fonds terecht met mooie 

projectideeën. 

 

Vanuit cultuurparticipatie is er onder 

meer subsidie voor cultuurmakers, 

internationale samenwerking, urban 

talentontwikkeling en erfgoed. 

maken van nieuw beleid voor 

amateurkunst, zodat de vereniging 

ook in de toekomst een belangrijke 

voorziening voor kunstbeoefening 

blijft. 

Download hier gratis de 

VerenigingsMonitor. 

 

 

 

Rabo Clubkas Campagne gestart 

 

Rabobank Enschede-Haaksbergen 

is weer gestart met de Rabo 

Clubkas Campagne. Voor 

verenigingen is dit een mooie kans 

om de clubkas te spekken! 

 

Verenigingen en stichtingen die 

bankieren bij Rabobank Enschede-

Haaksbergen kunnen zich tot en met 

10 maart 2019 aanmelden. Laat 

deze kans niet liggen en doe mee! 

 

Klik hier voor informatie en 

aanmelding.  
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Vanuit cultuureducatie komen twee 

subsidieregelingen uit 2018 terug in 

2019. 

 

Het Fonds heeft de verschillende 

subsidiemogelijkheden voor je op 

een rij gezet.  

 

 

 

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 café Crossroads voor 

Jamsessies.   

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  

 

 

 

 

Week van de Amateurkunst 

 

De voorbereidingen voor de WAK 

zijn in volle gang! 

 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Of 

ken je mensen die hieraan mee 

zouden moeten doen? Let dan op: 

 

Aanmelden kan tot eind maart, maar 

voor bepaalde onderdelen kan je 

alleen deze week nog je interesse 

melden! 

 

Alle info vind je hier.   

 

 

  

 

  Agenda 

 

31 maart 2019 - Culturele Zondag, thema BuitenSpelen  

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

2 juni 2019 - Culturele Zondag, thema KleurRijk 
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