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Vitaal & Gezond de toekomst in! 

Financiële ondersteuning door 

Provincie Overijssel, 

voor o.a. verenigingen 

 

Subsidie digitaliseringsvoucher 

Financiële ondersteuning door 

Provincie Overijssel 

 

Ben je een culturele 
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De gevolgen van COVID-19 zijn 

duidelijk te zien in onze 

samenleving. Heb jij nu een 

cultureel/ creatief initiatief dat kan 

bijdragen aan de vitaliteit en 

gezondheid van Overijsselaars? 

Dan heeft de Provincie Overijssel 

een mooie nieuwe regeling waar jij 

gebruik van kunt maken. 

 

De regeling 'Vitale en Gezonde 

Samenleving' kan je inzetten voor 

advies en ondersteuning om jouw 

initiatief van de grond te krijgen en 

het toekomstbestendig te maken. 

Ook kun je advies inwinnen hoe je 

een goed verdienmodel ontwikkelt 

voor jouw initiatief.  

 

De regeling is bedoeld voor echte 

noaberschaps-initiatieven; samen 

werken aan het verbeteren van de 

leefomgeving, zoals het organiseren 

van locatietheater, nieuwe 

doelgroepen zoeken voor een 

muziekvereniging of een 

kunstproject om eenzaamheid tegen 

te gaan.  

 

Per initiatief is een bedrag van 

maximaal € 2.500 euro beschikbaar. 

Een van de subsidievoorwaarden is 

dat de aanvragers hun ervaringen 

delen op de website 

samenvoorelkaar.nl. Zo kunnen ook 

anderen hiervan leren. De regeling 

ondernemer/organisatie met een 

topidee om met jouw kunst digitaal 

nog meer mensen te bereiken? Of 

heb je ondersteuning nodig om jouw 

werkproces te digitaliseren? 

 

Vraag dan vandaag nog een 

digitaliseringsvoucher aan via het 

subsidieloket van de Provincie 

Overijssel. 

Lees meer. 

En hier vind je de voucher. 

 

 

 

Corona update 

 

Gevolgen coronavirus voor 

kunsteducatie en -participatie 

De gevolgen van het coronavirus 

voor de culturele sector zijn enorm. 

Zeker ook voor kunstdocenten, 

artistiek begeleiders, 

ondernemingen, verenigingen etc. 

Dat blijkt uit onderzoek van o.a. het 

LKCA. De eerste belangrijke 

bevindingen lees je hier. 

 

Wat mogen amateurkunstgroepen? 

Een samenvatting van de informatie 

van de Rijksoverheid, het RIVM, het 
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kan vanaf 1 augustus worden 

aangevraagd via het subsidieloket. 

 

 

 

Projectsubsidie amateurkunst 

Subsidie Gemeente Enschede 

 

Woensdag 24 

juni heeft Cultuurcoach 

Jacintha online informatie gegeven 

over de Projectsubsidie 

Amateurkunst. Ze heeft vertelt hoe 

de regeling eruit ziet en hoe je deze 

kan aanvragen. 

 

Deze gratis online sessie 

is hier terug te vinden.  

  

 

 

 

WAK in het najaar! 

 

Vorige maand kon de WAK (Week 

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. 

 

Repetitieruimte 

Zoek je een (tijdelijke) andere 

repetitieruimte? Bijvoorbeeld omdat 

de ruimte waar jullie normaal 

gesproken repeteren nu niet groot 

genoeg is vanwege de 

coronamaatregelen? 

 

Enkele muziekverenigingen met 

eigen gebouwen hebben nog plek 

op verschillende avonden voor 

andere groepen om te repeteren. 

Hier vind je meer informatie.  

 

 

 

Meld je vereniging aan voor Sjors 

Sportief & Creatief 

 

Zoals elk jaar verschijnt er begin 

oktober een schoolboekje waarin 

alle sport- en cultuuraanbieders 
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van de Amateurkunst) vanwege het 

Covid-19 virus niet plaatsvinden. 

Maar we willen heel graag dit jaar 

nog wel de WAK organiseren, om zo 

het amateurkunstveld voor het 

voetlicht te brengen! 

 

Het idee is om de WAK te houden 

van zaterdag 31 oktober t/m 

zondag 8 november. 

 

Wie heeft interesse om zichzelf dan 

te presenteren? Optreden in grote 

groepen voor een groot publiek kan 

waarschijnlijk nog niet. Dus zullen 

we met z'n allen op zoek moeten 

naar creatieve oplossingen. 

 

Wat zouden jullie, na een korte 

repetitieperiode en eventueel in 

kleinere groepen/ensembles, 

kunnen en willen laten zien? 

Dit hoeft natuurlijk geen geheel 

nieuw programma te zijn. Zien jullie 

het überhaupt zitten om jezelf dan te 

presenteren?  

 

Mail jullie vragen en ideeën 

naar info@wakenschede.nl 

Vanaf half augustus gaan we 

hiermee aan de slag! 

  

 

 

prachtig worden gepresenteerd. 

 

Het Sjorsboekje wordt uitgedeeld 

aan alle kinderen van groep 1 t/m 8 

in de gemeente Enschede. Een 

betere promotie van jouw vereniging 

bestaat er eigenlijk niet. Meedoen is 

voor de creatieve aanbieders 

kosteloos. 

 

Ondanks deze onzekere tijd waarbij 

we te maken hebben met veel 

beperkingen, roepen we 

organisaties op om (weer) mee te 

doen. 

 

Organisaties kunnen tot 1 

september de cursus(sen) 

aanmelden op 

www.sportstimulering.nl. 

 

De eerste aanmeldingen zijn al 

binnen maar er kan altijd aanbod bij! 

Meer info via 

quinta@cultuurinenschede.nl  

Zij is vanaf 3 augustus weer 

bereikbaar. 
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Jeugdlintje aanmelden 

 

Op 26 november wordt het 

Jeugdlintje weer uitgereikt. De 

Gemeente Enschede zoekt naar 

jongeren tot 18 jaar die dit jaar iets 

speciaals voor de Enschedese 

samenleving hebben gedaan. 

 

Dit jaar wordt, gezien de bijzondere 

situatie, samengewerkt met de 

Maatschappelijke Stage Awards 

(MA-S Awards). Veel jongeren 

hebben hun maatschappelijke stage 

dit jaar door de coronavirus uitbraak 

niet kunnen afronden, maar dat 

heeft velen niet tegengehouden om 

toch hun steentje aan de 

samenleving bij te dragen. Geheel 

vrijwillig hebben sommige jongeren 

hun maatschappelijke stage 

doorgezet of ander vrijwilligerswerk 

opgepakt. 

 

Ken je een jonge held die in 

2019/2020 iets bijzonders heeft 

gedaan voor iemand anders, of zich 

belangeloos (voor langere tijd) heeft 

ingezet voor de maatschappij? En 

wil je hem of haar in het zonnetje 

zetten? 

 

Ga voor meer informatie en de 

 

Burendag 

 

Burendag is dé dag waarop je 

gezellig samenkomt met de 

buurt. Buurten worden leuker, 

socialer en veiliger als buren elkaar 

ontmoeten en zich samen inzetten 

voor hun buurt. In 2020 wordt 

Burendag gevierd op 26 september. 

 

Van 1 juli tot en met 16 augustus is 

het mogelijk een financiële bijdrage 

van het Oranje Fonds voor jullie 

Burendag activiteit aan te vragen. 

Lees voor je dat doet goed de 

richtlijnen voor organisaties en 

voor particulieren! Hierbij geldt wel: 

op = op. Dus wacht niet te lang met 

een aanvraag indienen. 
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criteria naar 

www.enschede.nl/jeugdlintje en 

meld hem of haar uiterlijk 18 oktober 

2020 aan via het aanmeldformulier 

op de site.  

 

 

 

Creatieve Broedplaats 

 

Heb jij een plan voor een creatieve 

broedplaats in Twente? Of wil je 

jouw creatieve broedplaats steviger 

neerzetten? Dan kun je geld en 

ondersteuning krijgen via 

Creatieve Broedplaatsen Twente 

 

Daarbij gaat het om plannen waar 

creativiteit, experiment en innovatie 

voorop staan en waar verbinding 

wordt gelegd tussen kunst, cultuur 

en technologie. 

Vanaf 1 sept geldt: wie het eerst 

komt wie het eerst maalt. Dus maak 

deze zomer je plan! 

Zie www.goudintwente.nl. 

 

 

 

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 

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? 
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Heb je vragen?  

 

Heb je vragen? Zit je ergens mee? 

Of heb je juist toffe ideeën die je wilt 

delen? Mail dan!  

 

In de zomer zijn we niet alle 

weken aan het werk. Maar alvast 

mailen mag altijd. 

 

Quinta heeft vakantie van 13 juli t/m 

2 augustus. Haar mailadres is 

quinta@cultuurinenschede.nl  

 

Jacintha heeft vakantie van 17 juli 

t/m 9 augustus. Haar mailadres is 

jacintha@cultuurinenschede.nl  

 

Fijne zomer! 

 

   

 

  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.  
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     Agenda 

 

Week van de Amateurkunst - 31 oktober t/m 8 november 
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