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Heb je vragen?  

Ondanks de coronacrisis zijn wij 

gewoon aan het werk. Wel vanuit 

huis, maar goed bereikbaar. 

 

 

Rabobank komt met regionaal 

noodfonds voor verenigingen  
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Heb je vragen? Zit je ergens mee? 

Of heb je juist toffe ideeën voor de 

1,5 meter maatschappij? 

Bel of mail dan!  

 

Jacintha is bereikbaar via 

jacintha@cultuurinenschede.nl of 

06-10539476. 

 

Daarnaast plaatsen we dagelijkse 

toffe blijf-thuis-tips op onze 

facebookpagina. 

 

 

 

Subsidie voor makers 

beschikbaar 

 

Makers gezocht voor het artistieke 

experiment: meld je aan voor 

Horizon! 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 

ondersteunt denk- en 

ontwikkelruimte voor artistiek 

onderzoek. Makers uit de 

werkterreinen theater, dans en film 

kunnen een bijdragen krijgen van 

maximaal 5.000 euro voor artistiek 

onderzoek. 

Vanaf 1 april 2020 tot uiterlijk 1 juni 

2020 kan een aanvraag worden 

Zeven Twentse en Achterhoekse 

vestigingen van de Rabobank 

komen met een soort noodfonds 

voor verenigingen en stichtingen die 

financieel getroffen zijn door de 

coronacrisis. Er is 350.000 euro 

beschikbaar. 

Aanvragers moeten klant zijn, er 

geldt een maximum bedrag van 

2.500 euro per aanvraag. Indienen 

kan tot 19 april. 

Lees meer 

 

 

 

Subsidie ontvangen van Prins 

Bernhard Cultuurfonds voor dit 

jaar? 

Vanuit het Cultuurfonds zijn er in 

verband met de coronacrisis een 

aantal zaken van belang voor het 

culturele veld. 

 

De coronacrisis is een 

overmachtsituatie die een groot 

aantal initiatiefnemers in de cultuur 

en natuur sectoren hard treft. Vooral 

voor middelgrote en kleinere 

organisaties, met name die niet 

kunnen terugvallen op (meerjarige) 
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ingediend. 

Lees meer  

 

 

 

Ere wie ere toekomt 

Wie kent ze niet, de mensen die zich 

onbaatzuchtig inzetten voor een 

betere samenleving door hun 

inbreng bij verenigingen, 

instellingen, organisaties. 

 

De burgemeester roept 

verenigingen, instellingen, 

maatschappelijke organisaties en 

burgers op om hem op dergelijke 

personen attent te maken door 

middel van een aanvraag voor een 

koninklijke onderscheiding. 

Lees meer. 

 

 

overheidssubsidie evenals 

zelfstandigen, is momenteel sprake 

van een kwetsbare situatie. 

 

Het Cultuurfonds stelt zich coulant 

op m.b.t. projecten die ten gevolge 

van de coronacrisis worden 

uitgesteld, aangepast, of geen 

doorgang meer kunnen vinden. Het 

betreft in beginsel alle projecten en 

initiatieven die zouden worden 

gerealiseerd in de periode 12 maart 

2020 tot 1 juli 2020. 

Lees meer 

 

 

 

Eerste editie Van Haag tot Wal 

Festival in het najaar 

Via de mail hadden we de 

verenigingen al verteld dat de 

Culturele Zondagen gaan stoppen. 

 

In plaats daarvan komt er dit jaar 

een nieuw festival: het Van Haag tot 

Wal Festival. 

 

Hier laten cultuurmakers zich 

inspireren door verrassende en 

intieme locaties in de kleine straatjes 

van de Enschedese binnenstad. 

Verhalen over de locatie van 

vroeger én nu komen letterlijk tot 
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Steun de breedtekunst!  

 

Column door Sanne Scholten, 

directeur LKCA 

 

Steun de professionals in de 

breedtekunst, juist in deze tijd. Dat is 

de oproep die Sanne Scholten doet 

in haar column. Deze professionals 

zijn de basis voor het culturele leven 

in Nederland. Door hen kunnen 6,4 

miljoen Nederlanders hun kunst 

beoefenen en hun talenten 

ontwikkelen. Ze verdienen onze 

aandacht en onze steun. 

Lees de column 

 

 

 

6x dit kun je nu online doen voor 

(meer) inkomsten 

leven. 

 

De eerste editie stond gepland op 6 

juni maar door de corona-crisis heeft 

de organisatie deze helaas moeten 

cancellen. De najaarseditie staat 

gepland op zaterdag 31 oktober. 

 

Wil je meedoen en heb je iets 

verrassends? Lees hier dan meer. 

 

 

 

Impact coronavirus op de 

cultuursector 

De impact van het coronavirus heeft 

enorme gevolgen voor de 

cultuursector. Maar erger nog, die 

impact raakt ook jou als culturele 

organisatie en/of zzp’er. Alles wat 

cultuur ons biedt, staat onder druk. 

 

Het LKCA houdt alle ontwikkelingen 

in de gaten en deelt updates en 

informatie die verband houden met 

de culturele sector. 

Lees meer. 

 

Toffe initiatieven 
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Uit de nieuwsbrief 

Cultuur+Ondernemen: 

Door de coronacrisis ligt het 

publieke leven vrijwel plat. Bedrijven 

en organisaties lanceren allerlei 

initiatieven om werk online te tonen 

aan publiek – al dan niet 

gratis. Maar welke acties kun je nu 

ondernemen om online inkomsten te 

genereren? Op de korte en lange 

termijn? 

Ondernemerscoach Miranda 

Apeldoorn geeft zes tips. 

 

 

 

Houd elkaar in de gaten 

 

Enschede telt meer dan 150 

culturele verenigingen. Zo'n levendig 

verenigingsleven is belangrijk voor 

de maatschappij. 

 

Voor jou is het spelen/ zingen/ 

dansen/ muziek maken/ schilderen/ 

etc in een groep een leuke en 

ontspannende vrijetijdsbesteding is. 

Maar voor sommigen, die wellicht 

verder niet zo'n sociaal netwerk 

hebben, is het ook een belangrijke 

Daarnaast houdt het LKCA een lijst 

van toffe initiatieven bij. 

De lijst vind je hier. 

 

 

 

Sjors Sportief & Creatief in 

quarantaine-tijd 

Ook de wereld van Sjors staat 

momenteel even op zijn kop. Vele 

kennismakingsactiviteiten voor 

kinderen worden verschoven naar 

een nog onbekende datum. Voor dit 

schooljaar zijn alle Sjors activiteiten 

afgerond. De evaluatiemail is 

verzonden. 

 

Het je naschools aanbod voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd 

(voor volgend schooljaar)? Dan kan 

je dit via Sjors aanbieden. Ga dan 

naar sportstimulering.nl en registreer 

je. 

 

Op de website van Sjors zijn 

inmiddels wel vele video’s te vinden 
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manier om onder de mensen te 

blijven komen.  

 

Nu je als groep niet samen kan 

komen, valt die ontmoeting dus weg, 

terwijl die heel belangrijk kan zijn. 

Houden jullie elkaar ook in deze 

periode een beetje in de gaten? 

 

 

 

voor deze quarantaine periode. 

Het zijn video's die buurtsport-

coaches hebben gemaakt om 

kinderen op speelse wijze actief te 

houden in en rondom het huis. 

 

Neem een kijkje op het prikbord van 

Sjors Sportief 

 

 

 

Op de vraag en aanbod pagina van 

onze site is een overzicht van 

diverse oproepen te vinden. 

 

Natuurlijk is nu even onduidelijk 

welke activiteiten die hierop gemeld 

staan door kunnen gaan. Maar 

neem eens een kijkje bij de 

oproepen. 

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen. 

 

   

 

  Agenda 

 

Week van de Amateurkunst - wordt verplaatst naar het najaar 
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