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Save the date - 26 september 

Start Verenigingsondersteuning 

Sport & Cultuur 

Rabobank Enschede-Haaksbergen  

Iedere vereniging heeft eigen doelen 

en ambities voor de toekomst. 

Misschien wil je meer vrijwilligers 

werven, inzetten op verduurzaming 

van de accommodatie of juist een 

solide sponsorplan samenstellen. 

 

Rabobank Enschede-Haaksbergen 

is erg benieuwd naar de ambities 

van jouw vereniging. Als onderdeel 

 

Uitnodiging 14 mei 

Breed Cultuurberaad / 

Minisymposium 

   

Het strategisch cultuurberaad nodigt 

iedereen die zich actief betrokken 

voelt bij kunst en cultuur in onze 

stad uit voor een minisymposium op 

dinsdag 14 mei 2019. 

 

Tijd: 15:00 – 16:30 uur 

Locatie: theaterzaal van Concordia, 

Oude Markt 15. 
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van hun nieuwe sponsorbeleid gaan 

zij samen met hun partners 

NOC*NSF, Kunstbende en LKCA, 

aan de slag om verenigingen sterker 

te maken. 

 

Met Verenigingsondersteuning 

vanuit de Rabobank krijgen 

verenigingen twee jaar lang 

intensieve begeleiding op maat van 

professionals die alle expertise in 

huis hebben om de ambities van 

jouw club waar te maken. 

Save the date 26 september 

Om te laten zien wat dit mooie 

programma jouw vereniging te 

bieden heeft, nodigen ze jou graag 

uit voor de start van 

Verenigingsondersteuning Sport & 

Cultuur op donderdag 26 

september. Houdt deze avond alvast 

vrij in je agenda! Locatie is 

Rabobank in Enschede, Het Eeftink 

2. De officiële uitnodiging inclusief 

programma volgt. 

Aanmelden 

Wil je je alvast aanmelden? Dat kan 

via deze link. Opgeven kan samen 

met maximaal één ander lid van 

jouw vereniging. 

 

 

In het Strategisch Cultuurberaad 

zitten zowel opleidingen, makers en 

presentatieplekken als podia aan 

tafel. Het doel: samen de 

inhoudelijke kwaliteit van kunst en 

cultuur in Enschede naar een nog 

hoger plan brengen.  

 

Het programma op 14 mei bestaat 

uit twee onderdelen: 

 Presentatie van de visie van 

het strategisch 

cultuurberaad 

 Dutch Culture 

Wil je erbij zijn? 

Het is gratis, maar meld je wel even 

aan! 

Meer info en een link naar de 

aanmeldmogelijkheid vind je hier. 

 

 

 

Ere wie ere toekomt 

 

Is er iemand binnen jouw vereniging 

die zich bijzonder verdienstelijk heeft 

gemaakt voor de vereniging en 

daarmee ook voor de Enschedese 

samenleving? 
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Enschedese vrijwilligersprijs    

De eerste nominatieronde is 

geopend!  

Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag 

van 2018 is het al aangekondigd: de 

komst van de Enschedese 

Vrijwilligersprijs 2019! 

 

Dit jaar wil M-Pact deze organisaties 

in het zonnetje zetten door middel 

van de uitreiking van de 

Enschedese Vrijwilligersprijs 2019. 

De prijs is bedoeld voor 

organisaties, instellingen of 

verenigingen die op een bijzondere 

manier met haar vrijwilligers 

omgaan. 

 

Lees meer en nomineer nu! 

 

 

De burgemeester vraagt aan 

verenigingen om hem hierop attent 

te maken door middel van een 

aanvraag voor een Koninklijke 

Onderscheiding. 

 

De aanvragen moeten ruim van 

tevoren worden ingediend bij de 

burgemeester; de aanvragen voor 

2020 moeten uiterlijk 15 juni 

aanstaande ingediend worden. Lees 

meer.. 

 

 

 

 

Start project Twents Zilver 

   

Sinds we steeds ouder worden en 

steeds langer thuis wonen, ligt ook 

eenzaamheid op de loer. Ouderen 

zijn vaak meer aan het overleven, 

dan aan het leven. Dat moet anders 

vinden een aantal organisaties die 

de handen ineen slaan. En daarom 

starten ze samen het project 

Twents Zilver! 

 

Uitnodiging  

Ben je kunstprofessional of 

professionele amateur? Ben je zorg- 
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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.  

 

 

 

en/of welzijnsmedewerker of 

vrijwilliger en heb je affiniteit met 

kunst? Of ben je kunst-/ zorg-/ 

welzijnsstudent en wil je graag 

bijdragen aan positieve gezondheid 

van ouderen? 

Of ben je zelf 65+ en wil je voor 

jezelf of een ander graag weten wat 

Twents Zilver voor jou of jouw 

toekomst kan doen? En woon je in 

of rond Enschede? 

 

Kom dan naar de 

startbijeenkomst op 7 juni van 

15.00 – 16.30 uur in De Posten  

Informatie over hoe je je kan 

aanmelden vindt je hier.  

 

 

  

 

  Agenda 

 

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

2 juni 2019 - Culturele Zondag, thema KleurRijk 
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