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Verkiezing Club van het jaar  

 

Doe mee! De inschrijving is 

geopend. 

 

Wil jij laten zien hoe gaaf, bijzonder 

of uniek jouw vereniging of stichting 

is? Doe dan mee aan de verkiezing 

 

Fonds ZOZ - 

Uitnodiging voor speeddates 

 

Ben jij een maker in de 

cultuursector? 

Wil je meer weten over aanvragen 

van subsidie bij dit fonds? 

Zoek je naar tips bij het opzetten 

van een project? 

 

Kom dan op dinsdag 7 mei (tussen 

14.00 - 16.00 uur) naar ZOZ on 

Tour in het Wilminktheater. 

In een speeddate met medewerkers 

van het fonds kan je jouw project 

pitchen en vragen stellen over het 

indienen van een 
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Club van het Jaar en zet jouw club 

in de spotlights! 

 

Win naast de nationale titel een 

masterclass van een professional 

naar keuze, een professionele 

promotiefilm van jouw club en maak 

gebruik van alle lokale, regionale en 

landelijke media-aandacht. 

 

Inschrijven kan t/m 13 mei via 

www.clubvanhetjaar.nl.   

 

 

 

Uitnodiging bijeenkomst 

amateurkunst Enschede: inspraak 

subsidieverordening    

In september 2017 is de gemeente 

Enschede gestart met een 

onderzoek naar de amateurkunst in 

Enschede. Het onderzoek was er op 

gericht inzichtelijk te maken 

waaraan amateurverenigingen 

behoefte hebben. Op basis van dit 

onderzoek is een concept opgesteld 

voor een nieuwe 

subsidieverordening amateurkunst.  

Op 8 mei is er een bijeenkomst 

om input vanuit het veld op te halen 

over de conceptsubsidie-

subsidieaanvraag.  

 

Aanmelden voor een speeddate? 

Mail naar Robin Vermeulen: 

zozacademy@meervaart.nl  

 

Fonds ZOZ en ZOZ 

Academy zoeken en ondersteunen 

bijzondere verhalen over Nederland 

van nu. Verhalen die raken, 

schuren, verbinden, de wereld 

bevragen of je aan het denken 

zetten. De focus ligt op projecten die 

gericht zijn op het verminderen van 

extremisme, polarisatie en 

radicalisering. 

 

Fonds ZOZ ondersteunt 

kunstenaars en on- en offline 

creatives die zich willen inzetten 

voor de Nederlandse samenleving. 

Projecten die proberen verschillen 

tussen mensen te overbruggen, 

vaste denkkaders te doorbreken en 

empathie en begrip te stimuleren. 

Kunstenaars die via de kracht van 

verhalen de weerbaarheid in de 

samenleving willen versterken en 

polarisatie willen verminderen. 
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verordening zoals die er nu ligt.  

 

Wil je bij deze bijeenkomst zijn? 

Lees dan hier hoe je je aan kan 

melden. 

  

 

 

 

Informatie en advies 

Cultuurcoach Enschede   

Wil je een activiteit organiseren, 

zoals een concert of workshops? En 

kan je wel wat hulp gebruiken bij 

vragen over bijvoorbeeld promotie, 

subsidies of vrijwilligerswerving?  

 

Kijk dan eens op de site van Cultuur 

in Enschede, of vraag een gesprek 

aan met de Cultuurcoach. 

 

 

 

'Cultuureducatie en -participatie 

moeten hoger op nationale 

agenda' 

LKCA panel: Verenigingen bieden 

zoveel meer dan leuke hobby  

 

In de aanloop naar de resultaten 

van de VerenigingsMonitor vroeg 

het LKCA aan de professionals in 

het LKCA panel hoe zíj kijken naar 

amateurkunstverenigingen. Ruim 

300 professionals die in hun werk 

betrokken zijn bij cultuureducatie of -

participatie namen deel. 

 

Amateurkunstverenigingen zijn voor 

hen een onmisbare schakel in de 

culturele infrastructuur. 

Lees meer.. 

 

Het panel heeft ook 15 gouden tips 

opgesteld voor verenigingen.  

 

 

 

Week van de Amateurkunst 

 

Wat hebben we weer een mooi 

programma! Binnenkort zijn alle 

activiteiten te vinden op de website. 

 

En volg je de WAK facebookpagina 

al? Daar worden de foto's van de 
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Raad voor Cultuur adviseert minister 

Van Engelshoven  

Vorige week verscheen het advies 

'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur' van 

de Raad voor Cultuur. De Raad ziet 

cultuureducatie en -participatie als 

belangrijke voorwaarde voor een 

inclusief cultuurbeleid waarbij cultuur 

voor iedereen toegankelijk is. 

 

Voor cultuur in de vrije tijd en het 

sociaal domein ziet de Raad een 

grote rol weggelegd voor provincies 

en gemeenten. Hij roept hen op hun 

verantwoordelijkheid te pakken voor 

een breed toegankelijk stelsel van 

basisvoorzieningen, zeker na de 

bezuinigingen van de afgelopen 

jaren. 

Meer weten? Lees de reactie van 

het LKCA met een overzicht van de 

adviezen over cultuureducatie en 

cultuurparticipatie.   

 

 

 

WAK fotoshoot in de komende 

weken onthult.   

 

 

 

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 Kamerkoor Canteklaer 

die op zoek is naar sopranen.   

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  

 

 

  

 

  Agenda 

 

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

2 juni 2019 - Culturele Zondag, thema KleurRijk 
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