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Subsidieverordening 

Amateurkunst 2021 definitief  

Maandagavond is de nieuwe 

Subsidieverordening Amateurkunst 
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definitief goedgekeurd door de 

gemeente. 

 

Dit betekent dat de huidige 

structuur, waarbij subsidie 

grotendeels verdeeld wordt via de 

koepels, wordt losgelaten. 

 

Alle verenigingen die in aanmerking 

willen komen voor subsidie, moeten 

dit rechtstreeks gaan aanvragen bij 

de gemeente. Dit geldt dan ook voor 

verenigingen die tot nu toe geen 

aanspraak konden maken op 

subsidie. 

 

Wil je alles weten over de nieuwe 

subsidieregeling? Kom dan naar de 

bijeenkomsten waar de gemeente 

uitleg geeft. Info en data vind je hier. 

 

 

 

De toekomst zit bij koren die zich 

verbinden  

Op elke tien Nederlanders zingt er 

één samen met anderen in een 

vocaal ensemble of koor. Zingen is 

daarmee de meest bedreven 

kunstvorm onder de culturele 

verenigingen in Nederland. 

. 

Workshops bij nieuwe subsidie 

amateurkunst   

De Subsidieverordening 

Amateurkunst 2021 is goedgekeurd 

door de gemeente. Deze nieuwe 

subsidie is interessant voor groepen 

met én zonder officiële status. Dus 

ook voor groepen die niet officieel 

een stichting of vereniging zijn! 

  

Om amateurkunstgroepen te 

ondersteunen bij het aanvragen van 

subsidie, worden in het najaar van 

2019 verschillende workshops 

aangeboden.  

  

Een overzicht van de aangeboden 

workshops vind je op de site van 

Cultuur in Enschede. Heb je 

interesse? Meld je snel aan! 

De 'Inspiratiesessie samenwerking / 

innovatie / talentontwikkeling' is nu 

ook open voor inschrijving. 

 

Ben je lid van een Enschedese 

amateurkunstgroep en wil je 

namens jouw groep op de hoogte 

blijven? Vul dan zo snel 

mogelijk deze vragenlijst in. 

 

Lees meer over de 

subsidieverordening 
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Deze informatie is te vinden in 

de Verenigingsmonitor die het LKCA 

in het van voorjaar 2019 voor het 

eerst heeft uitgebracht. De cijfers 

zijn gebaseerd op een vragenlijst die 

door 850 verenigingen en 

stichtingen is ingevuld, waaronder 

323 koren. 

Op verzoek van Koornetwerk 

Nederland heeft het LKCA het 

enquêtemateriaal gespecificeerd 

naar de koorsector en daarover 

het Rapport Verenigingsmonitor 

Koren uitgebracht. Dat biedt een 

interessant doorkijkje in hoe onze 

korenwereld er uit ziet. 

 

De resultaten van het onderzoek 

kan je hier downloaden. 

 

 

 

Schrijfwedstrijd 

 

De Provincie Overijssel organiseert 

een schrijfwedstrijd, in het kader van 

de Week van de Amateurkunst (die 

in 15 Overijsselse gemeenten 

plaatsvindt dit jaar). 

 

Schrijf een kort verhaal over een 

misverstand. Een andere 

(streek)taal, achtergrond, identiteit, 

een ander referentiekader. Druk, 

 

Welke vergunningen heb je nodig 

om een evenement te 

organiseren?   

 

Wanneer je een evenement 

organiseert, zul je hiervoor mogelijk 

een of meerdere vergunningen 

moeten aanvragen. Eventplanner.nl 

geeft een overzicht van de 

vergunningen waar je als 

organisator het meest mee te maken 

krijgt. 

Lees meer  

 

Een link naar de 

evenementenvergunning van de 

Gemeente Enschede vind je hier. 

 

  

 

 

 

Open Oproep voor werkperiode 

bij TU/e innovation Space  
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ruis op de lijn, de radio hard. Elkaar 

verkeerd begrijpen is zo gebeurd. 

Maar waar dat toe kan leiden…? 

 

Wil je meedoen? Lees hier dan de 

meer over deze wedstrijd. 

De deadline voor het insturen van je 

verhaal is 30 oktober. 

 

 

 

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 om mee te doen aan de 

Halloween parade.   

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen. 

 

 

 

 

Bij de Technische Universiteit 

Eindhoven zijn twee tijdelijke 

werkplekken beschikbaar, met een 

bijdrage van het Mondriaan Fonds. 

Kunstenaars die technologisch 

onderzoek willen doen en dit willen 

toepassen in hun werk kunnen een 

voorstel indienen. De deadline is 14 

oktober. 

Lees meer 

 

 

  

 

  Agenda 

 

sept - dec 2019 - workshops bij nieuwe subsidieverordening amateurkunst 

3 november 2019 - Culturele Zondag, thema Er was eens... 

20-23 december 2019 - Stadsherberg 
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