6de Bijeenkomst Platform Amateurkunst Heerlen, maandag 13 januari 2014
Aanwezig: Harmonie St. Caecilia, dhr. J. Offermans, Koninklijke Harmonie Heerlen, dhr. B.
Bremen en mevr. V. Stevens, Toneelvereniging Triekeltrak, dhr. S. Hanssen en mevr. L. Hermans,
Stadsschutterij Sebastianus Heerlen, dhr. Th. Hendriks, Theaterwerkplaats Zie,
dhr. R. van Dijk en Dhr. T. Slangen, Speelgroep Expressie, dhr. H. Schreuder en dhr. P. Janssen,
Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss, dhr. J. Paasen, Stichting Dans van de Morgenstond, mevr.
Y. Schoeré, De Buikdanscentrale, mevr. M. Schoeré, Schunck* Muziekschool, dhr. B. Essers,
Schalmeienkorps Glück Auf, dhr. J. Arends, Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius, dhr. L.
Arets, Letterkundig Centrum Limburg, mevr. I. Borghans, Balletstudio Charlotte van Rooijen, dhr. K.
van Rooijen, Podlasie, dhr. T. Gneudel en dhr. J. Azinga, Hoensbroeks Gemengd Koor Paluda, dhr. P.
Joosten, Joya Close Harmonygroep, mevr. O. Hellenbrand-Smedts, Cultuurhuis Heerlen, Hans op de
Coul, Platform Amateurkunst, Petra Stevens en Sanne Stephan.
Gasten: Gemeente Heerlen, dhr. B. Braeken, mevr. M.J. van der Weerden en mevr. G. van Gemert,
Betawerk, Dhr. M. Hermans.
Afwezig met bericht: Christelijk Gemengd Koor Heerlen, dhr. P. Klok, Stichting Toneel Activiteiten,
Dhr. T. Mertens, Heerlens Dameskoor, Mevr. J. van Hameren, CV de Lotbroekers, Dhr. J. v.d. Laar,
Christelijk Gemengd Koor Heerlen, Dhr. P. Klok, Trommelaere van Herle, Dhr. B. Beckers, TOP, Mevr.
C. Hegt, Coriovallum Pipe Band, Dhr. S. Quaedvlieg, Cultuurhuis Heerlen, Dhr. L. Nelissen.

1. Welkom
Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 6de bijeenkomst van het Platform
Amateurkunst Heerlen. Hij stelt de gasten voor. Vanuit de gemeente Heerlen wethouder dhr. B.
Braeken, beleidsmedewerker mevr. M.J. van der Weerden en strateeg mevr. G. van Gemert. Vanuit
Betawerk is dhr. M. Hermans aanwezig. Tot slot neemt Hans de agenda van vanavond door.

2. Verslag bijeenkomst 4 september jongstleden
Geen op- of aanmerkingen op het verslag van 4 september 2013.
3. Werkgroep Depot
Zoals eerder besproken houdt de werkgroep Depot zich bezig met het uitwerken van het plan voor
een depot voor decor(stukken), kledingopslag en verhuur, en werk/repetitieplaats. De werkgroep
bestaat uit; Rik van Dijk, Kay van Rooyen, Peter Sak, Petra Stevens en Sanne Stephan. Er wordt
gewerkt aan een plan van aanpak voor de gemeente. De werkgroep is inmiddels op twee
werkbezoeken geweest. Het eerste bezoek was aan de opslaghal van KunstActief in Maastricht (grote
opslag- en werkruimte voor amateurkunstenaars). Het tweede bezoek was aan Creazie Hasselt, een
organisatie die ‘afval’ ophaalt bij bedrijven en dit, tegen een zeer gering bedrag, ter beschikking stelt
aan kunstenaars en scholen voor cultuureducatieve en/of kunstzinnige projecten. Uit deze
werkbezoeken is het idee ontstaan de mogelijkheden tot een driehoekssamenwerking tussen het
Platform Amateurkunst Heerlen, KunstActief Maastricht en Creazie nader te onderzoeken.
Het conceptplan is inmiddels gepresenteerd aan de Wethouder dhr. B. Braeken en mevr. M.J. van
der Weerden. Uit het gesprek is naar voren gekomen dat er, voor er verdere stappen ondernomen
gaan worden, intentieverklaringen van amateurverenigingen overlegd gaan worden. Dit om aan te
tonen dat het plan een depot op te richten ook gedragen wordt door een (groot) aantal
verenigingen. Ook zal de begroting aangepast worden. Bij deze dan ook de oproep om de
intentieverklaring, die te vinden is op www.amateurkunstheerlen.nl in te vullen en naar ons te
mailen of te sturen. Deze intentieverklaring wordt ook in de bijlage met dit verslag meegestuurd.

Nogmaals, dit is alleen om aan te geven dat je gebruik wil gaan maken van het op te richten depot,
geen contract of iets dergelijks! Mochten wij niet voldoende intentieverklaringen binnen krijgen, dan
zal de uitwerking van het plan tot het opzetten van een depot helaas niet verder uitgevoerd kunnen
worden.
Het conceptplan zal, ter inzage, op de website worden gezet.

4. Website Platform Amateurkunst
Sinds 3 november is onze website www.amateurkunstheerlen.nl in de lucht.
Inmiddels hebben meer dan 700 personen de site bezocht, met een gemiddelde van 9,24 bezoekers
per dag.
De helft van de bezoekers komt direct naar de site, een kwart van de bezoekers komt via
zoekmachines bij de website terecht. Iets minder dan een kwart wordt doorverwezen via andere
websites en een klein deel komt via Facebook en Twitter. Per bezoek worden er 4.66 pagina’s
bezocht.
Niet alleen bezoekers uit Nederland, ook uit Frankrijk en België. De meeste bezoekers komen uit
Heerlen, op de voet gevolgd door Landgraaf. Opvallend is dat er even veel bezoekers zijn uit
Hoensbroek als uit Maastricht.
Er hebben zich al een aantal verenigingen aangemeld op de website, maar naar ons idee nog lang
niet genoeg. Er is plaats voor oproepen, een prikbord, er is een culturele agenda, informatie over
subsidies, een maandelijks cultuurpraatje en nog veel meer. Dus zet vooral informatie over je
vereniging, oproepen en optredens op de website. Hoe meer aanmeldingen en invulling jullie geven
hoe meer de site gaat leven. Aanmelden is eenvoudig en maakt jou en je activiteiten zoveel meer
zichtbaar. Vermeld ook vooral de link naar www.amateurkunstheerlen.nl op je eigen website!
5. Week van de Amateurkunst 2014
De Week van de Amateurkunst 2014 zal dit jaar plaats vinden van 17 tot en met 25 mei. Het thema
is: ‘Kunst Werkt!’. Aanmelden is mogelijk via onze website:
http://www.amateurkunstheerlen.nl/wak/aanmelden.html en kan tot 23 maart.
We zijn druk bezig met verschillende ideeën en locaties in Heerlen. Als jullie zelf activiteiten hebben
die jullie als vereniging willen/gaan uitvoeren tijden de Week van de Amateurkunst, meld ons dat
dan. Wij kunnen jullie dan opnemen in het programma en zo voor extra promotie zorgen. Op dit
moment is nog niet duidelijk of gekozen wordt voor een programma op tabloidformaat of dat
gekozen wordt voor een inlegvel in de Stadskrant. De Stadskrant wordt door heel Heerlen verspreid
in een oplagen van 45.500. Buiten het programma en de affiches zal dit jaar meer gebruik gemaakt
gaan worden van social media. We willen dat Heerlen tijdens de Week van de Amateurkunst in het
teken staat van Amateurkunst!
Irene Borghans wijst ons op het gebruik van de afkorting WAK (Week van de Amateurkunst) en raadt
ons aan met de volledige naam te werken. De WAK heeft nog te weinig bekendheid om de afkorting
consequent te gebruiken.
6. Jaar van de Mijnen 2015 / Werkgroep / Martijn Hermans / Barry Braeken
Dhr. M. Hermans (Betawerk), wethouder dhr. B. Braeken en mevr. G. van Gemert (Gemeente
Heerlen) geven een update over het Jaar van de Mijnen 2015.

Ook hiervoor is vanuit het Platform een werkgroep opgezet, die bestaat uit; Sander Hanssen
(Triekeltrak), Leo Arets (Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius), Irene Borghans (het
Letterkundig Centrum Limburg), Petra Stevens en Sanne Stephan. Geïnteresseerden kunnen nog
steeds aanschuiven!
Martijn legt beknopt uit wat het Jaar van de Mijnen 2015 inhoudt en wat het doel van dit jaar is.
Deze informatie is terug te lezen in de speciaal voor de verenigingen aangepaste memo. Deze is te
vinden
op:http://www.amateurkunstheerlen.nl/images/pdf/Notitie_Jaar_van_de_Mijnen_2015_AK_Heerle
n.pdf. Onder punt 6 in de memo staat uitgelegd wat de bedoeling is voor de verenigingen die graag
deel willen nemen aan het Jaar van de Mijnen 2015.
Martijn legt de nadruk nog op de volgende punten:
-Het is niet de bedoeling dat de activiteiten een geschiedenisles worden, maar meer het hele verhaal
van de mijnstreek van het begin tot nu. Liever niet het woord 'geschiedenis', maar het woord
'herkomst' gebruiken. Het Jaar van de Mijnen 2015 moet niet draaien om de grote geschiedenis,
maar om de kleine nog lopende 'geschiedenis'. Goed voorbeeld van een idee (dankzij een van de
aanwezigen): Woon je in een oude kolonie wijk, stel dan samen met buurtbewoners je huis open, om
te laten zien hoe iets van toen er in het heden uitziet (zie: herkomst en de koppeling van het heden
en het verleden). Geschiedenis moet immers verder, niet stil staan;
-over het hele jaar verspreid zullen er grote en kleine activiteiten plaats vinden (estafette);
-amateurverenigingen zijn een belangrijke schakel en vaak verbonden met een wijk. Deze relaties
met een wijk mogen terug komen in een activiteit;
-verenigingen hebben de vrijheid om met professionals of andere verenigingen te werken;
-het totaal programma wordt nationaal (er komt zelfs een tv serie) en internationaal aantrekkelijk.
Programmalijnen worden in januari verder uitgewerkt. Op dit moment wordt er een stichting
opgezet die de organisatie van het Jaar van de Mijnen op zich zal nemen. De kaders van het
programma zullen door de gemeente worden aangegeven, verenigingen mogen verder binnen die
kaders zelf invulling geven aan de activiteiten. Het volgende is van de programmering al bekend: Er
zullen 3 à 4 hoogtepunten zijn in het gehele jaar. De opening zal plaats vinden rond carnaval, één
hoogtepunt zal de herneming zijn van het toneelstuk ‘Lange Lies, Lange Jan', een ander hoogtepunt
het 25-jarig bestaan van Cultura Nova. In december zal het jaar worden afgesloten met het Glazen
Huis van 3 FM (Serious Request). Men is nu in overleg met de organisatie om te kijken of het mogelijk
is het goede doel van dat jaar aan te laten sluiten op het themajaar.
Martijn Hermans is de contactpersoon voor de verenigingen. De op te richten stichting zal een
ondersteunende rol (zowel facilitair als financieel) spelen.
Vóór zaterdag 15 maart moeten de eerste ideeën binnen zijn + vraag ondersteuning. Deadline voor
alle ideeën is donderdag 1 mei. Vervolgens zal er in juli antwoord komen.
Zie voor meer informatie het factsheet in de bijlage.
7. Tenderregeling / Marie-José van der Weerden
Mevr. M.J. van der Weerden van de gemeente Heerlen licht de Tenderregeling toe. Bij sommige
verenigingen is deze subsidieregeling al bekend. Maar nog veel verenigingen maken hier geen
gebruik van.
Meedoen aan cultuur is voor iedereen belangrijk. De gemeente Heerlen heeft een Tenderregeling
(subsidie) voor projecten op het gebied van cultuurparticipatie. De tenderregeling is een subsidie die
zich met name richt op projecten van amateurkunstenaars en "urban arts" (b.v. rap, street- en
breakdance, theater, film, videoclips, graffiti, mode etc.). De gemeente bepaald aan de hand van het
aantal aanvragen wie er in aanmerking komt voor de subsidie.

Per kalenderjaar kan er in twee tranches worden aangevraagd: voor de periode van januari t/m juni
en van juli t/m december. Let op: voor activiteiten in de eerste helft van het kalenderjaar moet je
voor 1 november van het voorafgaande jaar aanvragen. Valt het project in de tweede helft van het
jaar, van juli t/m december, dan dien je de aanvraag in te dienen voor 1 mei van dat jaar. Voor het
themajaar 2015 kan er ook gebruik gemaakt worden van de Tenderregeling. Waarschijnlijk zullen
hiervoor de indientermijnen worden aangepast. Zodra hier meer over bekend is zullen we jullie
hierover uiteraard informeren.
Voor meer informatie over de Tenderregeling zie:
http://www.heerlen.nl/Cultuurparticipatie,-tenderregeling.html

8. Rondvraag
- Triekeltrak zoekt een of meerdere muziekverenigingen om tijdens het Jaar van de Mijnen 2015
samen een project te realiseren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sander Hanssen.
Deze oproep is ondertussen ook op de website http://www.amateurkunstheerlen.nl geplaatst.
- De Koninklijke Harmonie geeft aan graag mee te willen doen aan de theaterproductie 'Lange Lies,
Lange Jan' in 2015.
- Jachthoorn en Trompettenkorps Edelweiss gaat samenwerken met een professionele band. Zij
vragen zich af of zij een beroep kunnen doen op de tenderregeling. Marie-José van der Weerden
raadt de vereniging aan om zeker een aanvraag te doen.
- Stadsschutterij St. Sebastianus Heerlen is op zoek naar een harmonie of fanfare die het Limburgse
en Nederlandse volkslied kan spelen tijdens het schuttersfeest in september van dit jaar.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Theo Hendriks, t.a.hendriks@zonnet.nl.
Naast het verslag wordt ook de intentieverklaring nogmaals meegestuurd. Graag zo spoedig mogelijk
ingevuld en getekend retour sturen a.u.b. Dank!
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op: dinsdag 15 april aanstaande, aanvang 19.30 uur,
Cultuurhuis Heerlen.

