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In deze nieuwsbrief: 

 Webinars 

 Op deze plekken vind je een minibieb 

 Subsidieregeling Samen Cultuurmaken 

 Open Monumentendag 

 Geld voor broedplaatsen 

 

In deze nieuwsbrief: 

   

 Corona update 

 Sjors Zomer 

 Kennisdossier cultuurparticipatie 

 Houd elkaar in de gaten 

 Heb je vragen? 

    

 

Webinars 

 

Informatiesessie projectsubsidie 

A.s. woensdag 24 juni van 12.00 - 

 

Corona update - wat mogen 

amateurkunstgroepen wel of niet? 

Het LKCA houdt op haar site bij wat 

wel en niet mag voor het 

amateurkunstveld. Zie hiervoor de 
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13.00 uur geven we (Cultuur in 

Enschede en Gemeente Enschede) 

een online informatiesessie over de 

Projectsubsidie Amateurkunst: Hoe 

ziet de regeling eruit en hoe kan je 

deze aanvragen? 

Volg de gratis online sessie hier.  

 

Webinars divers 

Alhoewel het sociale- en 

verenigingsleven weer langzaam op 

gang komt heeft het coronavirus de 

wereld nog steeds in zijn greep. Als 

bestuur wordt je, in deze situatie, 

dan ook geconfronteerd met veel 

nieuwe uitdagingen. 

 

Op basis van de opgehaalde 

behoefte hebben de sportbonden, 

NOC*NSF, het LKCA en NL Actief 

samen met hun partner van het 

verenigingsleven, de Rabobank, 

onderstaande webinars ontwikkeld: 

 Webinar Communiceren, 

juist nu maar hoe 

 Webinar Financieel gezond 

de crisis door  

 Webinar Ledenbinding, nu 

we elkaar op de club niet 

kunnen ontmoeten  

 

Let op: er zijn meerdere data per 

webinar. Ze beginnen deze week al! 

 

Opgeven kan tot een dag van 

site, onder het kopje 

Cultuurparticipatie. 

Deze informatie wordt constant 

aangepast aan de laatste regels 

vanuit de overheid en het RIVM. 

 

Daarnaast kunnen koren de site van 

Koornetwerk in de gaten houden, en 

muziekverenigingen de site van de 

KNMO. 

Zo is er bijvoorbeeld een 

aangescherpt protocol van 

Koornetwerk, dat nu ter goedkeuring 

bij het RIVM ligt. 

 

Samenvatting 

Een samenvatting van de informatie 

van de Rijksoverheid, het RIVM, het 

LKCA en de gemeente vind je op 

onze site. Daar vind je ook een 

mailadres van de gemeente voor als 

je nog hele specifieke vragen hebt. 
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tevoren, via het inschrijfformulier dat 

in de PDF staat van de webinar. In 

die PDF's wordt alleen gesproken 

over sportverenigingen, maar het 

aanbod geldt ook voor 

cultuurverenigingen. 

  

 

 

 

Op deze plekken vind je een 

minibieb 

 

Op heel veel plekken in Enschede 

vind je minibibliotheekjes. Kleine 

kastjes gevuld met verschillende 

boeken; vaak bij mensen in de 

voortuin. 

 

Je neemt (gratis) een boek mee dat 

je wilt lezen en legt een gelezen 

boek weer terug in de kast. 

'In de buurt' heeft een overzicht 

gemaakt van waar je in Enschede 

een minibieb kan vinden.   

 

(foto: redactie indebuurt Enschede) 

 

 

Sjors Zomer - 

Aanmelden zomeraanbod 

 

Deze zomervakantie (van 4 juli - 16 

augustus) organiseren we Sjors 

Zomer. Omdat veel mensen 

vanwege de coronacrisis vakantie 

zullen vieren in eigen land, willen we 

de kinderen activiteiten aanbieden.  

 

Wil jij als organisatie creatieve 

(kennismakings)lessen aanbieden 

aan kinderen in de 

basisschoolleeftijd? 

Meld jouw aanbod dan aan! 

 

Er is een Sjors Zomer flyer gemaakt 

die deze week op alle basisscholen 

wordt uitgedeeld (zo'n 13.000 

leerlingen). Daarnaast komt hij op 

verschillende plekken in de stad te 

liggen. 

 

Heb je interesse of vragen? Mail 

naar quinta@cultuurinenschede.nl   

 

 

 

Kennisdossiers 

cultuurparticipatie 
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Subsidieregeling Samen 

Cultuurmaken 

 

Op 15 september 2020 opent de 

regeling Samen Cultuurmaken van 

het Fonds voor Cultuurpaticipatie. 

 

Deze subsidieregeling is, net als 

haar voorloper de 

aanloopregeling Samen 

cultuurmaken verbreden (die loopt 

tot sept 2020), bedoeld om cultuur 

voor iedereen toegankelijk te maken 

en drempels weg te nemen. 

 

Je kunt subsidie aanvragen voor 

drie sporen: 

- Try-out: voor onderzoek, proef of 

experiment 

- Ontwikkeltraject: voor ontwikkelen 

en bouwen 

- Meerjarentraject: voor verbreden, 

verdiepen en verduurzamen 

 

Lees hier meer over de nieuwe 

regeling. 

 

 

 

Welke kennis is er over het 

wegnemen van drempels voor 

cultuurparticipatie? 

 

LKCA legt initiatieven en inzichten 

vast in kennisdossiers. Er zijn al 

dossiers over o.a. de thema’s 

armoede, eenzaamheid en ouderen 

en binnenkort verschijnen er nog 

meer. 

 

Professionals kunnen de dossiers 

gebruiken zodat iedereen de 

gunstige effecten van actieve 

cultuurdeelname kan ervaren. 

Zie website LKCA  

  

 

 

 

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 
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Open Monumentendag 

 

12 en 13 september vind Open 

Monumentendag plaats. Niet alle 

locaties in Enschede zullen 

meedoen, maar het gaat door.  

 

Heb je interesse om een klein 

optreden te geven bij een van de 

monumenten in dat weekend? 

Neem dan voor meer informatie 

contact op met Matthijs 

Schaap: moetong@kpnmail.nl  

 

 

 

Geld voor broedplaatsen 

 

Om creatieven voor de regio te 

behouden en aan te trekken gaat 

per 1 september 2020 de regeling 

Creatieve Broedplaatsen Twente 

van start. 

 
 

ontspannende vrijetijdsbesteding is. 

Maar voor sommigen, die wellicht 

verder niet zo'n sociaal netwerk 

hebben, is het ook een belangrijke 

manier om onder de mensen te 

blijven komen.  

 

Gelukkig zijn er wat versoepelingen, 

waardoor je als groep weer samen 

kan komen. Maar ook nu nog geldt, 

zeker met de zomervakantie voor de 

deur, dat de hoeveelheid contact 

nog niet terug is op het normale 

niveau. Houden jullie elkaar ook in 

deze periode een beetje in de 

gaten? 

 

 

 

Heb je vragen?  

Ondanks de coronacrisis zijn wij 

gewoon aan het werk. Wel vanuit 

huis, maar goed bereikbaar. 

 

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. 
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Deze regeling biedt een financiële 

bijdrage, netwerkvorming en 

coaching. Er is 1,4 miljoen 

subsidiegeld beschikbaar vanuit de 

Regio Deal van het Rijk. De bijdrage 

fungeert als startmotor om in de 

periode 2020-2025 onder meer tien 

creatieve broedplaatsen in Twente 

van de grond te krijgen of door te 

ontwikkelen. Meer informatie vind je 

hier. 

(foto: Paul Clason) 

 

   

 

  Vraag en aanbod 

 

Op de vraag en aanbod pagina van onze site is een overzicht van diverse oproepen te 

vinden. Via de link oproep plaatsen kan je zelf ook vraag of aanbod indienen. 

 

Door de coronacrisis is het aanbod tijdelijk beperkt en is even onduidelijk welke activiteiten 

die hierop gemeld staan door kunnen gaan.  

 

 

     Agenda 

 

Week van de Amateurkunst - wordt verplaatst naar het najaar 
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