
Spreekuur – artistiek advies 

 
Verenigingen die voor tweejaren subsidie in aanmerking willen komen, moeten uiterlijk 31 januari 
2020 een aanvraag indienen bij de gemeente.  
 
Om deze verenigingen te ondersteunen bieden we op 8, 9, 13 en 14 januari (tijden, zie 
aanmeldformulier) een ‘spreekuur’: momenten waarop er professionals uit de culturele sector 
aanwezig zijn waar je mee in gesprek kan.  
Er zijn blokken van 20 minuten. Als vereniging krijg je dus de kans om 20 minuten met een 
professional in gesprek te gaan over jouw plan.  
 
Hoe werkt het? 

-  Je meldt jullie interesse voor het spreekuur uiterlijk 30 december via het aanmeldformulier 
(zie http://www.cultuurinenschede.nl/evenement/workshops-rondom-nieuwe-
subsidieverordening-amateurkunst/)  
 
In dat formulier wordt ook gevraagd waar je het met de professional over wil hebben.  
Hoe concreter jullie vragen, hoe beter de professional jullie kan helpen.  
Bijvoorbeeld: vraag niet ‘Wat vind je van ons plan?’. Dat is te algemeen.  
Maar stel hele gerichte vragen, bijvoorbeeld over een activiteit die je wil organiseren, een 
samenwerkingspartner die je zoekt, tips voor innovatieve activiteiten rondom een bepaald 
thema, etc. 
 

- Én uiterlijk 30 december mail je jullie bijbehorende ideeën/plan/opzet voor subsidieaanvraag 
+ begroting naar info@cultuurinenschede.nl.  
Het projectplan hoeft natuurlijk nog niet helemaal uitgewerkt zijn, maar het moet wel de 
informatie bevatten waar jullie het over willen hebben. Zo kan de professional zich 
voorbereiden op jullie vraag. 
 

- Uiterlijk 3 januari hoor je wanneer en hoe laat je bent ingedeeld, en waar het spreekuur 
plaatsvindt. Ongeveer 10 minuten voordat jullie aan de beurt zijn, worden jullie bij de locatie 
verwacht. 
 

- Als de belangstelling voor deze spreekuren heel groot is, kan het zijn dat niet voor alle 
verenigingen plek is bij een van de momenten. Dan wordt in overleg met de verenigingen 
voor wie er geen plek is gekeken hoe ze wel geholpen kunnen worden. 

 
 
Advies is om per vereniging met 2 of (maximaal) 3 personen naar het spreekuur te komen. 
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