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Subsidie ontvangen voor dit jaar?
Corona - Wat betekent dit voor
het culturele veld?

Heb je subsidie ontvangen van de
gemeente voor een mooie culturele

Steunpakket
Een motie voor een steunpakket
voor de culturele sector is
aangenomen. Naar aanleiding

activiteit voor dit jaar (2020)?
En was je van plan om dit project in
de komende weken te laten
plaatsvinden?

daarvan is minister Ingrid van
Engelshoven in overleg met
belangenorganisaties van de
cultuursector en de minister van
Financiën.

De gemeente kan zich goed
voorstellen dat je deze activiteit wil
verplaatsen vanwege het
coronavirus. Neem hierover echter
wel contact met hen op!

Impact op culturele organisaties

Mail hiervoor naar

en zelfstandigen

m.berning@enschede.nl

Verschillende
belangenorganisaties doen een
oproep om informatie te
verzamelen om inzicht te krijgen
in de gevolgen voor de culturele
sector.


De Kunstenbond maakt
zich sterk
voor zelfstandigen.

Subsidieplafond 2020 is bereikt

Zzp'ers worden gevraagd

De gemeente Enschede meldt dat

om hun problemen en

het subsidieplafond van de

gederfde inkomsten te

‘Verordening Culturele Activiteiten

melden

2014’ voor 2020 is bereikt.

via: https://kunstenbond.ty

Aanvragen binnen deze regeling

peform.com/to/YdKUkm

voor het subsidiejaar 2020 kunnen
niet meer worden gehonoreerd.



KNMO, Koornetwerk
Nederland, Huis voor de
Kunsten Limburg en LKCA
vragen amateurkunstverenigingen om
informatie over de stand
van zaken bij hen. Vul als
vereniging aub deze week

De gemeente zegt hierover: ‘Het
bereiken van het plafond zo vroeg in
het jaar niet eerder voorgekomen. Er
zijn en worden veel nieuwe
activiteiten binnen verschillende
disciplines door stichtingen en
verenigingen georganiseerd die
aanvullend zijn op het bestaande



nog de vragenlijst

aanbod. Een positieve ontwikkeling

in: https://nl.surveymonkey

waarvan wij hopen dat deze zich

.com/r/BTM5FVL

komende jaren voortzet.’

De Boekmanstichting vraa
gt zowel zelfstandigen als
culturele organisaties om
een enquete in te vullen
om de impact van de
maatregelen te
onderzoeken: https://nl.sur
veymonkey.com/r/MQY8H
5M



Leden van Kunsten
'92 wordt gevraagd om
relevante informatie te
delen via info@kunsten92.
nl.

Naast bovengenoemde partijen is
ook de Gemeente Enschede een
inventarisatie aan het doen. Meer
hierover volgt via mails aan
betrokken organisaties.
We realiseren ons dat culturele

WAK 2020 wordt verplaatst
De Week van de Amateurkunst
stond gepland van 6 t/m 14 juni. We
hebben echter moeten besluiten om
de WAK in juni niet door te laten
gaan.
Door de lange voorbereidingstijd en
de onzekerheid hoe lang de coronaepidemie gaat duren, hebben we die
beslissing nu al moeten nemen.

organisaties nu even erg veel mail
krijgen hierover. Maar met z'n
allen proberen we een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de
situatie.

(deels uit de nieuwsbrief Kunstloc
Brabant)

Het plan is echter nu om de WAK te
verplaatsen naar het najaar. We
denken aan een week ergens in
oktober/november.

Doe jij ook weer mee?
Al die mooie kunst moet toch wel
getoond worden!

Zodra we meer info hebben over de

nieuwe datum, hoor je dat natuurlijk
via deze nieuwsbrief.
Vragen? Mail naar
info@wakenschede.nl

En natuurlijk blijven we in de
tussentijd via social media de
Enschedese amateurkunstBlijf thuis - Cultuur komt naar je

activiteiten onder de aandacht

toe

brengen. Wil je meer info hierover?
Kijk op onze CultuurinEnschede-

Iedereen is op de hoogte van het
coronavirus. Daarover kunnen we

website of mail naar
info@cultuurinenschede.nl

je niets nieuws vertellen.
Er wordt van iedereen gevraagd om
thuis te blijven, als dat mogelijk is.
Om de komende weken goed door
te komen, ontstaan er allerlei mooie
initiatieven. Zo brengt Concordia
iedere dag Vitamine-C(ultuur) in je

Activiteiten annuleren als gevolg

mailbox en op hun social media. En

van een overheidsmaatregel, wat

kan je via YouTube thuis gratis

zijn de gevolgen?

danslessen van Dansstudio Focus
volgen.

De overheid heeft maatregelen
afgekondigd tegen de verspreiding

Ook vanuit Cultuur in Enschede

van het coronavirus. Deze

delen we mooie cultuuractiviteiten

maatregelen hebben ook gevolgen

die je thuis kan zien en/of doen. Dit

voor de evenementen en andere

doen we via Facebook en

activiteiten van uw vereniging.

Instagram.
Ken je toffe activiteiten die wij

De maatregelen die de overheid

zouden moeten delen? Mail dan

heeft genomen, zult u moeten

naar info@cultuurinenschede.nl

opvolgen. Maar welke gevolgen
heeft het annuleren van een
activiteit voor de verschillende
overeenkomsten die u bent

aangegaan?

Lees een interessant artikel van
Koornetwerk hierover.

Enschede - Samen staan we sterk
Ook in Enschede zijn de gevolgen
van het coronavirus groot.

Gelukkig worden er veel mooie
initiatieven opgestart om elkaar te
helpen.
Wil je weten wat je kunt doen?
Enschede Promotie heeft een
pagina ontwikkeld waar een
overzicht wordt gegeven. Bekijk alle

KNVB bestuurdersopleidingen

initiatieven hier.

‘Besturen met impact’

De rol van bestuurder wordt in een
veranderende samenleving steeds
uitdagender en complexer. Dat
vraagt veel van een bestuurder,
maar het biedt ook mooie
uitdagingen om op persoonlijk vlak
stappen te maken.
Houd elkaar in de gaten

De KNVB Assist
Bestuurdersopleidingen geven

Enschede telt meer dan 150

hierbij een persoonlijke verdieping.

culturele verenigingen. Zo'n levendig

De opleidingen zijn ook beschikbaar

verenigingsleven is belangrijk voor

voor bestuurders van andere

de maatschappij.

sportverenigingen. En navraag door
ons leert dat ook culturele

Voor jou is het spelen/ zingen/
dansen/ muziek maken/ schilderen/

verenigingen hieraan mee kunnen

etc in een groep een leuke en

doen.

ontspannende vrijetijdsbesteding is.
Maar voor sommigen, die wellicht

Voor meer info over inhoud en

verder niet zo'n sociaal netwerk

prijzen, zie de site van de KNVB

hebben, is het ook een belangrijke
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?
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

