4e bijeenkomst voor amateurverenigingen, donderdag 16 mei 2013.
Aanwezig: Thirdwing Koor, mevr. M. Jacopucci, Christelijk Gemengd Koor Heerlen, Dhr. P.
Klok, Harmonie St. Caecilia, dhr. J. Gielen, Cultuurhuis Heerlen, Hans op de Coul, Heerlens
Dameskoor, mevr. J. van Hameren en S. Groutheut, Koninklijke Harmonie Heerlen, dhr. B.
Bremen, Belly Dance, mevr. M. Potalivo, Schalmeienkorps, mevr. T. Arends,
Toneelvereniging Triekeltrak, mevr. L. Hermans, Stadsschutterij Sebastianus Heerlen, dhr.
Th. Hendriks, Theater òs Parkstad (TOP), mevr. M. Selij, Theaterwerkplaats ZIE, dhr. R. van
Dijk, Charlotte van Rooyen Balletstudio, mevr. C. van Rooyen en dhr. K.van Rooyen,
Betawerk, dhr. M. Hermans, en Platform Amateurkunst, Petra Stevens en Sanne Stephan.
Afwezig met bericht: Vrouwenkoor Choir of Voices, Coriovallum Pipe Band, Trommelaere
van Herle, Drumband Marijke, Flos Carmeli, Dans van de Morgenstond, Lex Nelissen
(Cultuurhuis Heerlen) en Marie-José van der Weerden (gemeente Heerlen)

1. Welkom
Hans opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Hij is blij met de aanwezige
verenigingen. Het Platform is binnen het Cultuurhuis de plek voor presentatie, advies en
service voor alle amateurverenigingen in Heerlen op cultureel gebied. Hans op de Coul
neemt zolang de functie van voorzitter van het Platform waar. Er kan uiteraard, als daar
behoefte aan is bij de verengingen, een bestuur geformeerd worden. Dit bestuur zal gevormd
worden door leden van de aangesloten verenigingen.
Petra stelt Sanne voor. Die notuleert tijdens deze bijeenkomst en is als vrijwilliger aan het
werk bij het Cultuurhuis voor de Week van de Amateurkunst en het Platform Amateurkunst.
Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt nagelopen. Bij deze nogmaals de link naar de
Quickscan: http://www.verenigingsscan.nl/quickscan/. Met deze Quickscan kun je zicht
krijgen op de ontwikkelingsfase waarin je vereniging zich bevindt. Zoals de naam al aangeeft
gaat het bij de Quickscan om het verkrijgen van een snel maar gefundeerd overzicht van de
stand van zoeken bij je vereniging. In de Quickscan is gebruik gemaakt van de term
Vereniging waar het gaat om de organisatievorm. In plaats hiervan kun je ook lezen;
stichting, groep of organisatie als die term beter op de aard van je activiteit(en) van
toepassing is. De Verenigingsscan geeft een diepgaander analyse van de stand van zaken
op een groot aantal aspecten. Kijk op: http://www.verenigingsscan.nl/verenigingsscan als je
de Verenigingsscan wilt lezen en eventueel wilt uitvoeren. Bij voldoende belangstelling is het
uiteraard mogelijk om tijdens een van de vervolg bijeenkomsten dieper op de Quickscan of
Verenigingsscan in te gaan. Kijk bij Veelgestelde Vragen voor meer informatie over deze
scans en de mogelijkheden voor je vereniging.

2. Jaar van de Mijnen 2015
Martijn Hermans van Betawerk verteld over het Jaar van de Mijnen 2015. “Betawerk is een
bureau voor strategie, webdesign en -communicatie. Met een team van professionals werken
we voor uiteenlopende klanten aan uiteenlopende projecten op het gebied van media,
cultuur, maatschappij en economie. Van cultureel erfgoed tot nieuwe vormen van werken.
Van duurzaam ondernemen tot onderwijs” (www.betawerk.nl).

Betawerk is door gemeente Heerlen gevraagd om in kader van het Herdenkingsjaar 2015,
een programmaplan/ activiteitenplan op te stellen. Vanuit de gemeente Heerlen is
nadrukkelijk de wens geuit dat het Jaar van de Mijnen een project voor en door de
gemeenschap moet worden. Het amateurkunstveld zal nauw bij de ontwikkeling en invulling
van dit programma betrokken worden. Heb je ideeën? Geef deze dan door aan Petra. Zij zal
dit dan verder met Martijn Hermans communiceren. Een verkorte versie van de informatie
van Betawerk wordt als bijlage bij dit verslag meegestuurd.

3. Platform Amateurkunst
De afgelopen weken hebben alle amateurverenigingen in Heerlen een inventarisatieformulier
ontvangen om de stand van zaken rondom accommodaties van de verenigingen te
inventariseren. Verder wordt vanuit het Platform de Week van de Amateurkunst
georganiseerd, die van 25 mei tot en met 1 juni op diverse locaties in Heerlen plaats vindt.

4. Inventarisatie toestand van accommodaties
Op dit moment hebben 30 verenigingen het inventarisatieformulier ingevuld en
teruggestuurd. Voor de volgende bijeenkomst zal de informatie van deze formulieren samen
gevat worden in een schema en een overzicht per locatie. Tot nu toe valt op dat er een tekort
aan opslagruimte en werkplaats is bij de verenigingen. Het is belangrijk dat niet alleen naar
problemen wordt gekeken, maar ook waar kansen liggen. Voor de zomervakantie zal een
reminder gestuurd worden naar de verenigingen die nog geen formulier hebben ingevuld.
Ook zullen alle gemeenschapshuizen/accommodaties die bij ons bekend zijn het formulier
toegestuurd krijgen. Dit om het overzicht zo compleet en up to date mogelijk te maken.
Er is een tekort aan ruimte bij verenigingen. Petra oppert het idee om vanuit het Platform een
gezamenlijk depot te creëren voor opslag van kostuums en decor met daarbij liefst nog een
werkplaats. Voor verenigingen in Heerlen (en later wellicht in Parkstad). Vanuit het Platform
wordt een werkgroep opgezet waarin een aantal personen dit idee verder uit zal werken en
een programma van eisen voor de locatie zal samenstellen. Kaj van Rooyen heeft zich hier
al voor aangemeld. Heb je belangstelling, geef dit dan a.u.b. zo snel mogelijk door. Na de
zomer zal de werkgroep bij elkaar komen om het idee verder uit te werken.
Als dit programma van eisen klaar is zal er contact opgenomen worden met de afdeling
Vastgoed van de gemeente. Het pand zal voor een lange periode beschikbaar moeten zijn
en parkeerplaatsen en laad- en losmogelijkheden moeten hebben. Een van de
mogelijkheden is om gebruik te maken van een leegstaand pand of antikraak te gaan. Het
nadeel daarvan is dat gebruik van zulke locaties meestal van korte duur is. Aangezien er
aanpassingen gedaan moeten worden voor het bewaren van kostuums etc. heeft een pand
waar langere tijd gebruik van gemaakt kan worden de voorkeur. Wethouder Barry Braeken
heeft al enthousiast op dit idee gereageerd en kijkt uit naar de uitwerking ervan door het
Platform.
Hans op de Coul verteld dat het Cultuurhuis overweegt om als stichting zelf nog een andere
ruimte te gaan beheren. Het bestuur denkt hier heel positief over. In het Cultuurhuis is ook
een tekort aan repetitieruimte. Deze ruimte zal dan, tegen geringe kosten, ter beschikking

gesteld worden aan amateurverenigingen voor o.a. repetities. De ruimte/locatie zal wel
kostendekkend moeten zijn.

5. Week van de Amateurkunst
De Week van de Amateurkunst (WAK) vindt plaats van zaterdag 25 mei tot en met zaterdag
1 juni. Het thema is dit jaar: ‘Kijk Kunst!’. Tijdens de WAK worden er in heel Heerlen
activiteiten voor en door amateurkunstenaars georganiseerd. Zo worden er op zondag 26
mei een kunstmarkt plaatsvinden en op zaterdag 1 juni een presentatiedag voor
amateurkunstenaars. Deze vinden plaats in het Cultuurhuis. Ook op andere locaties zoals
een buitenpodium ter hoogte van Muziekhuis Guus Arons, de Elisabeth Kapel in Parc
Imstenrade, het Savelbergklooster, de Nieuwe Nor en het Openluchttheater worden
activiteiten georganiseerd. Kijk voor het programma op: www.cultuurhuisheerlen.nl/wak

5. Regionaal Feest van de Amateurkunsten.
Op zondag 1 juni vindt het Euregionaal Feest van de Amateurkunsten plaats in het MVV
stadion in Maastricht. Het Euregionaal Feest van de Amateurkunsten is gratis te bezoeken.
Tickets kun je reserveren via: http://www.via2018.eu/nl/euregionaal-feest/amateur.aspx.
Maar een drietal verenigingen uit Heerlen heeft zich aangemeld voor de Werkweek, die door
Bureau VIA 2018 voorafgaand in april werd georganiseerd. Toen bleek dat de verenigingen
een bepaald niveau moesten hebben om mee te kunnen doen. Dat was vooraf niet bekend
en resulteerde erin dat een vereniging uiteindelijk niet mee kon doen.

6. Wat er verder nog ter tafel komt
Zoals bekend zijn er plannen voor een gezamenlijke website voor amateurverenigingen
vanuit de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard/Geleen. Eind vorig jaar is hiervoor een
werkgroep samengesteld. Hans op de Coul maakte hier in eerste instantie deel van uit, maar
deze werkzaamheden zijn overgenomen door Petra. De website wordt gebaseerd op de site:
www.kunstactiefmaastricht.nl. De plannen liggen echter al geruime tijd stil. Er wordt
geopperd om een eigen website te maken. De gemeente Heerlen heeft zich echter
gecommitteerd aan deze site. Petra zal Marie-José van der Weerden vanuit de gemeente
vragen actie hierop te ondernemen.
Er zijn nog een aantal ideeën voor het Platform:


Men mist nu een rubriek waar verenigingen oproepen kunnen plaatsen voor bijv. een
regisseur/decorbouwer etc. Dit wordt onderdeel van de nieuwe website, maar tot die
gerealiseerd is kunnen deze zaken op de website van het Platform geplaatst worden.
Heb je een oproep of vraag? Mail die dan naar:
amateurkunsten@cultuurhuisheerlen.nl



Men wil het Platform een eigen gezicht geven, door middel van een eigen logo en/of
website. Dit laatste hangt af van het al dan niet doorgaan van de gezamenlijke site.

Voor het ontwerp van het logo kan wellicht een wedstrijd uitgeschreven worden onder
de verenigingen.


Er is een rubriek Veelgestelde Vragen toegevoegd aan de website van het Platform.
Hierop plaatsen wij regelmatig informatie die voor verenigingen interessant is. Mis je
hier iets, laat het ons dan vooral even weten!

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 4 september in het
Cultuurhuis, aanvang 19.30 uur.
Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Dan kun je op maandag en woensdag bellen naar:
045-5612121 of mailen naar: amateurkunsten@cultuurhuisheerlen.nl Let op! Het
Cultuurhuis is gesloten vanaf maandag 23 juli tot maandag 19 augustus. Dit houdt in
dat ook het Platform in die tijd niet bereikbaar is.

