7de Bijeenkomst Platform Amateurkunst Heerlen, dinsdag 15 april 2014

Aanwezig: Harmonie St. Caecilia, dhr. J Giek, Koninklijke Harmonie Heerlen, dhr. B.
Bremen en mevr. V. Stevens, Toneelvereniging Triekeltrak, dhr. S. Hanssen, Stadsschutterij St.
Sebastianus Heerlen, dhr. Th. Hendriks, Theaterwerkplaats Zie, dhr. R. van Dijk, Christelijk Gemengd
Koor Heerlen, dhr. P. Klok, Stichting Dans van de Morgenstond, mevr. Y. Schoeré, De
Buikdanscentrale, mevr. M. Schoeré, Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius, dhr. L. Arets,
Podlasie, muziekgroep Shizaz Heerlen, mevr. F. Hamers, harmonie St. Gerardus Heksenberg, dhr. J.
Hupperetz, Podlasie, dhr. K. Wedick, Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss, dhr. J. Paasen,
Cultuurhuis Heerlen, Hans op de Coul, Platform Amateurkunst, Petra Stevens en Sanne Stephan.
Afwezig met bericht: TOP, mevr. C. Hegt, Coriovallum Pipe Band, dhr. S. Quaedvlieg, drumband
Marijke Hoensbroek, dhr. J. Wagemakers, Cultuurhuis Heerlen, dhr. L. Nelissen, Speelgroep
Expressie, dhr. H. Schreuder, Schunck*, mevr. L van der Horst, Heerlens Dameskoor, mevr. J van
Hameren, Heerlense Oratoriumvereniging, dhr. U. van Piggelen, H.G.K. Paluda, dhr. P. Joosten,
Toneel vereniging KUVRI, dhr. P. Sak, Gemeente Heerlen, mevr. M.J. van der Weerden, Betawerk,
dhr. M. Hermans.
1. Welkom
Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 7de bijeenkomst van het Platform
Amateurkunst Heerlen.
2. Verslag bijeenkomst 13 januari jongstleden
Hans neemt het verslag door en benadrukt dat het Platform over een eigen website beschikt en alle
verenigingen hier gebruik van kunnen maken. Ook vertelt Hans aan de hand van de notulen over de
tenderregeling en raadt iedereen aan projectaanvragen in te dienen.
Tot slot is er een opmerking over een melding van de vorige keer. Stadsschutterij St. Sebastianus was
en is nog steeds op zoek naar een harmonie die op 7 september het Nederlands- én Limburgs
volkslied kan spelen. Petra stelt voor dat het Platform de stadsschutterij hierbij zal helpen.
3. Het Jaar van de Mijnen
Wat is het Jaar van de Mijnen ook al weer? In 2015 is het vijftig jaar geleden dat in Heerlen de
sluiting van de Nederlandse mijnen werd aangekondigd en ongeveer veertig jaar geleden dat de
laatste mijn in Limburg gesloten werd. Een jaar om bij stil te staan in de vorm van het Jaar van de
Mijnen 2015. Tijdens dit themajaar wordt een breed programma aan activiteiten en events
georganiseerd. Het themajaar wordt georganiseerd in samenwerking met erfgoedinstellingen, (semi)
overheden, kunst- en culturele instellingen, creatieve industrie, wetenschappelijke instellingen,
bedrijven en bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, amateurkunstveld, sport- en buurtorganisaties en
bibliotheken.
Op de volgende webpagina is alle informatie over het jaar van de mijnen terug te lezen:
http://www.amateurkunstheerlen.nl/images/pdf/Notitie_Jaar_van_de_Mijnen_2015_AK_Heerlen.p
df. 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.
Voor het Jaar van de Mijnen is vanuit het Platform een werkgroep opgezet, die bestaat uit; Sander
Hanssen (Triekeltrak), Leo Arets (Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius), Petra Stevens en
Sanne Stephan. Geïnteresseerden kunnen nog steeds aanschuiven!
Martijn Hermans van Betawerk kon helaas vanavond niet aanwezig zijn. Hij heeft de werkgroep over
het volgende ingelicht: omdat er op dit moment nog geen stichting is (dit heeft te maken met het

juridische traject dat doorlopen moet worden) wordt er een werkbureau opgericht. Op het moment
wordt dit werkbureau samengesteld. Dit werkbureau gaat onder andere aan fondsenwerving doen.
Er worden vanuit de verenigingen enkele vragen over dit werkbureau gesteld, o.a. of er vanuit daar
gezamenlijke aanvragen naar fondsen gedaan kunnen gaan worden zodat deze niet overspoeld zullen
raken door aanvragen. Deze vragen hebben wij bij Martijn Hermans neergelegd. Zodra wij antwoord
krijgen zullen wij jullie op de hoogte stellen.
De werkgroep (niet te verwarren met het werkbureau) gaat aan de slag als adviserend orgaan voor
het werkbureau. De werkgroep zal de projectaanvragen verzamelen, hier een advies over geven en
eventueel, waar mogelijk, verbindingen leggen. Om de verenigingen bij te staan in de project- en
subsidie aanvraag heeft de werkgroep schrijfsessies in het leven geroepen. Ook is er een speciaal,
inventarisatieformulier voor projectideeën gemaakt. Het is belangrijk om te weten dat de gemeente
uiteindelijk bepaald aan welk project er geld toegewezen wordt en niet de werkgroep of het bureau.
De schrijfsessies zullen plaatsvinden op dinsdag 6 mei, van 19.00-22.00 uur. Een specialist zal
aanwezig zijn. Deze sessie is bedoeld om te helpen met het invullen van het aanvraagformulier of om
je idee uit te werken. Het is wel nodig je van te voren op te geven! Opgave voor vrijdag 2 mei. Het
formulier wordt meegestuurd en het bijhorende tijdspad zal, zodra aangepast worden nagestuurd en
op de website van het Platform komen te staan.
De Koninklijke Harmonie Heerlen heeft haar projectidee al ingeleverd. Zij hoeven deze niet nogmaals
via het formulier aan te leveren.
Vanaf woensdag 16 april zullen de formulieren op de website te vinden zijn. Op 16 mei moeten de
officiële aanvragen ingeleverd zijn.
Voor zover tot nu toe bekend zal de Tenderregeling in 2015 alleen voor het Jaar van de Mijnen zijn.
Er is nog veel onduidelijkheid rondom de subsidieregeling in het Jaar van de Mijnen.
Normaliter zit in de pot van de Tenderregeling een bedrag van € 90.000. Of dit ook het bedrag zal
zijn dat beschikbaar is voor het Jaar van de Mijnen is nog onbekend. Er wordt op het moment via
deze regeling maximaal € 5.000 toegekend en maximaal 50% van het bedrag wat er wordt
aangevraagd.
Bert Bremen van Koninklijke Harmonie Heerlen wil de amateurkunst op de financiële agenda
krijgen bij het werkbureau. In de hoop zo meer geld vrij te maken voor het amateurkunstveld. Petra
is het met Bert eens, maar er is nog te weinig informatie over de organisatie van het Jaar van de
Mijnen bekend en er moeten ook meer verenigingen aanwezig zijn om dit op de agenda te krijgen.
Verenigingen buiten Heerlen kunnen een aanvraag doen via de Tenderregeling, zolang de
activiteit(en) maar in Heerlen plaatsvind(en)t en er (eventueel) sprake is van een samenwerking met
een of meerdere verenigingen uit Heerlen.
Hans moedigt de verenigingen aan om vooral met leuke ideeën aan te komen en zich aan te melden
voor de schrijfsessies. Er zal veel PR zijn rond het Jaar van de Mijnen, dit brengt dus ook weer kansen
met zich mee om je project(en) en/of activiteit(en) onder de aandacht te brengen.
4. Depot
Het Platform voor Amateurkunst Heerlen is met gemeente Heerlen in overleg om een
repetitieruimte/werkplaats/depot voor verenigingen uit de sector amateurkunst te realiseren. Maar
dit plan kan alleen slagen als er voldoende interesse vanuit het verenigingsleven is. Daarom is er een
intentieverklaring op gesteld. Op dit moment hebben nog weinig verenigingen deze ingevuld en
ligt het project op het moment stil. Vanaf 16 april staat er een nieuw formulier op de website. Dit

wordt ook met dit verslag meegestuurd.
Geef vrijblijvend uw interesse aan. Alleen op deze manier kunnen wij gemeente Heerlen laten zien
dat een werkplaats/depot noodzakelijk is en er op korte termijn moet komen.
Er wordt geopperd om een virtueel depot op te starten met een centrale opslag, indien er te weinig
animo is voor het huidige depotidee. Deadline voor het inleveren van de intentieverklaringen is 1
september. Tijdens de volgende bijeenkomst wordt besloten of dit idee verder uitgewerkt of on hold
gezet wordt.
5. Week van de Amateurkunst
Van zaterdag 16 tot en met 25 mei vindt de Week van de Amateurkunst plaats in Heerlen.
In 2015 zal deze plaatsvinden van zaterdag 30 mei tot en met zondag 7 juni.
Er zijn in die week allerlei activiteiten. Petra en Sanne zijn druk bezig met de organisatie. Er zijn veel
aanmeldingen dit jaar. Het hele programma komt in een programmakrant te staan. Verenigingen
kunnen deze krant bestellen door een e-mail te sturen naar amateurkunsten@cultuurhuisheerlen.nl
Petra heeft een hele lijst met activiteiten, zo is er een kunstmarkt en presentatiedag in Cultuurhuis
Heerlen op 25 mei. Zijn er dit jaar twee korenavonden in plaats van één. Een theatermasterclass op
17 mei in het Savelbergklooster en verschillende workshops voor jongeren en kinderen. Ook is er
veel te doen in Hoensbroek dit jaar. Helaas is Parc Imstenrade niet als locatie beschikbaar dit jaar.
Het festival Feel Horn valt in de WAK. Tot slot presenteren we dit jaar de ‘Before I Die Wall’. Op deze
muur kan er met krijt worden geschreven wat men nog wil doen before you die. Deze muur is een
internationaal fenomeen en wij zijn de eerste in Limburg die gebruik maken van dit concept. De muur
reist langs vier locaties in Heerlen:
- Burgemeester van Grunsvenplein (voor Parkstad Limburg Theaters)
- Pancratiusplein
- de Markt in Hoensbroek
- Bij het Maankwartier
Tijdens de WAK zal de muur staan op het Burgemeester van Grunsvenplein. Leerlingen van de
praktijkschool (PPL) maken deze muur en de onthulling zal waarschijnlijk door de
kinderburgemeester gedaan worden.
Het programma van de WAK komt zowel op www.amateurkunstheerlen.nl als op
www.waknederland.nl te staan. Petra en Sanne zetten dit jaar voor de PR vooral in op de social
media.
6. Meldingen
Theo Hendriks van Stadsschutterij St. Sebastianus vertelt vol enthousiasme over het
Bondsschuttersfeest op 5, 6 en 7 september. Het speciale aan dit Bondsschuttersfeest is dat het in
het centrum van Heerlen zal worden gehouden, in plaats van op een weide.
- Vrijdag 5 september
Receptie in het Feestpaviljoen op het Pancratiusplein gevolgd door een feestavond
- Zaterdag 6 september
Programma in het feestpaviljoen op het Pancratiusplein
- Zondag 7 september
Bondsschuttersfeest met meer dan 20 deelnemende schutterijen en een grote optocht door
het centrum van Heerlen

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op: donderdag 25 september aanstaande, aanvang 19.30
uur, Cultuurhuis Heerlen. En NIET woensdag 24 september zoals eerder was afgesproken.
Bijlagen

verslag bijeenkomst dinsdag 15 april 2014
Intentieverklaring
Formulier projectidee JvdM 2015

