
 

De gemeente Enschede nodigt u uit voor de bijeenkomst: 

Amateurkunst Enschede:  
Inspraak subsidieverordening 

Woensdag 8 mei 2019, 18.30 tot 20.30 uur 
Locatie: De HUB 

 

! Let op: de starttijd is gewijzigd ! 

Inloop om 18.30, start 19.00 ! 

 

Geachte genodigde, 

Bedankt voor uw interesse! De bijeenkomst op 8 mei is bedoeld om zowel het veld verder te informeren 

over de actualisatie van het amateurkunstbeleid en subsidieverordening, als om input vanuit het veld 

op te halen. Hiervoor heeft u al de concept subsidieverordening en de bijhorende toelichting ontvangen.  

 

De avond zal er als volgt uitzien: 

Programma: 

18.30-19.00: Inloop  

19:00-19:30: Presentatie Amateurkunst 

19:30-20:00: Bespreking Discussiedocument 

20:00-20:30: Vragenronde 

20.30-21.00 Uitlooptijd 

19.00-19.30 Presentatie Amateurkunst 

De bijeenkomst begint met een presentatie van de gemeente. Hiermee kijken we terug naar de reden 

tot verandering, de voorgaande bijeenkomsten, de gedachtegang achter de verordening en waarom 

bepaalde keuzes gemaakt zijn.  

19.30-20.00 Plenair Discussiepunten 

Vervolgens openen we het gesprek over de concept subsidieverordening. We willen het in ieder geval 
graag hebben over de functie en inhoud van het expertisepunt amateurkunst en over het toetsingskader 
waarmee de aanvragen beoordeeld worden. Over deze twee punten willen we met u de discussie 
voeren aan de hand van de bijgevoegde discussiedocument.  
 
Het discussiedocument bevat een introductie tot de verschillende onderwerpen zodat u een duidelijk 

beeld heeft van wat onze gedachtegang over deze onderwerpen zijn. We zijn benieuwd om uw 

gedachten hierover te horen. 

20.00-20.30 Vragenronde 

Dit is de agenda zoals wij die voor ons zien en punten waarvan wij denken dat die in het amateurveld 

leven op basis van de gesprekken met de begeleidingscommissie. Mocht u toch vragen hebben, dan 

kunt u die tijdens de vragenronde stellen. U kunt ze ook van tevoren toesturen zodat we ze mee kunnen 

nemen tijdens de bijeenkomst. U kunt uw vragen insturen naar: r.vanherwaarden@enschede.nl.  

 

Mocht u 8 mei onverhoopt niet kunnen dan heeft u de mogelijkheid om schriftelijk uw reactie te geven 

tot en met 12 mei. 

 

 

Wanneer:  Woensdag 8 mei 

Tijd:   18.30 – 20.30  

Locatie:  De HUB  

  Boulevard 1945-3  

7511 AA Enschede 

 

mailto:r.vanherwaarden@enschede.nl


 

We zijn benieuwd naar uw inbreng op de concept subsidieverordening Amateurkunst voor Enschede. 

Aanmelden 

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld? Doe het dan snel! Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs 

en verwelkomen u graag op deze avond. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: 

r.vanherwaarden@enschede.nl. Wilt u daarbij aangeven namens welke vereniging(en) u aanwezig 

bent?  

Vragen? 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Rutger van Herwaarden 

Via: r.vanherwaarden@enschede.nl  

We hopen u te mogen begroeten! 

Met vriendelijke groet, 

Mirjam Berning en Rutger van Herwaarden 

mailto:r.vanherwaarden@enschede.nl
mailto:r.vanherwaarden@enschede.nl

