3e bijeenkomst voor amateurverenigingen, woensdag 27 februari 2013.
Aanwezig: St. Buurtbeheer Mariagewanden, dhr. H. Ghijsen en mevr. L. Strijards, Christelijk
Gemengd Koor Heerlen, Dhr. M. Wijnsma, Harmonie St. Caecilia, dhr. J. Offermans en dhr.
J. Gielen, Fanfare St. Gabriël Hoensbroek, mevr. Y. Vorage en dhr. C. Cobben, Cultuurhuis
Heerlen, Hans op de Coul, Koninklijke Harmonie Heerlen, Bert Bremen, Toneelvereniging
Triekeltrak, dhr. S. Hanssen en mevr. L. Hermans, Stadsschutterij Sebastianus Heerlen,
dhr. Th. Hendriks, Drumband Marijke Hoensbroek, dhr. J. Wagemakers, Mannenkoor
Polyhymnia, dhr. J. van Nieuwburg en dhr. T. Janssen, Schunck* Muziekschool, dhr. H.
Haan, Theater os Parkstad (TOP), mevr. C. Niraeth, mevr. C. ter Haar, mevr. M. Selij,
Centrummanagement, Leo Noy en Platform Amateurkunst, Petra Stevens.
Afwezig met bericht: Jewels of the Nile, Samirah & the Sisters of Isis, Vrouwenkoor Choir of
Voices, Heerlens Dameskoor, Thirdwing, Pancratiuskoor, Coriovallum Pipe Band,
Speelgroep Expressie, Trommelaere van Herle, Lex Nelissen (Cultuurhuis Heerlen), MarieJosé van der Weerden (gemeente Heerlen) en Charlotte van Rooyen.

1. Welkom
Hans opent de avond en heet iedereen welkom. Daarna vertelt hij dat het platform voor
amateurkunst is gestart en dat hij blij is met de aanwezige verenigingen. Het Cultuurhuis is
de centrale plaats voor presentatie, advies en service. Voor zowel de georganiseerde als de
ongeorganiseerde amateurkunst.

2. Platform Amateurkunst
Na een kort voorstelrondje komt het Platform Amateurkunst ter sprake. Petra verteld dat zij
voor het bestuur van het Cultuurhuis een functie/taakomschrijving heeft gemaakt. Deze zal
als bijlage met het verslag worden meegestuurd. Verenigingen kunnen op deze
taakomschrijving reageren. Petra haalt een aantal van de taken aan en verwijst voor de rest
naar de omschrijving die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.
De hoop wordt uitgesproken dat de groep contactpersonen van amateurverenigingen die nu
aanwezig is zal uitgroeien tot een Platform, dat als gesprekspartner naar de gemeente toe
zal gaan fungeren vanuit de amateurkunst. De verenigingen moeten input aanleveren voor
het Platform en zullen tevens als klankbord fungeren voor het functioneren ervan.
Er komen een aantal tips uit de verenigingen om het Platform een ‘smoel’ te geven. Er moet
worden ingezet op PR om zo bekendheid te geven aan het Platform. Ook wordt het idee
geopperd om een netwerkborrel tijdens de WAK te organiseren. De bijeenkomst zal elke
keer op een andere avond georganiseerd worden om zo alle verenigingen de kans te geven
een keer aanwezig te zijn.
In de toekomst zullen er waarschijnlijk werkgroepen gevormd worden die een of meerdere
onderwerpen onder hun hoede gaan nemen. Deze werkgroepen kunnen dan zelf bepalen
wanneer en hoe vaak zij bij elkaar komen en hierover rapporteren tijdens de plenaire
bijeenkomst die een keer in de drie of vier maanden zal plaatsvinden in het Cultuurhuis.

De Quickscan voor verenigingen is te vinden via deze link:
http://www.kunstfactor.nl/engine?app=kunstfactor&service=classmanager:8658&cmd=open&
id=3089&source=searchmodel.
De Algemene subsidieverordening vind je via deze link:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerlen/195155/195155_1
.html
En de link naar de Waarderingssubsidie via deze link:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Heerlen/203198.html
(met dank aan Jean Wagemakers, secretaris Drumband Marijke Hoensbroek)

3. 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 zal 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 en het Savelbergklooster worden activiteiten georganiseerd. Zie voor een
overzicht van de activiteiten het voorlopige programma in de bijlage. Aanmelden kan nog tot
vrijdag 29 maart aanstaande.
De naamsbekendheid van de WAK moet nog groeien. In de Stadskrant van maart staat een
stuk over de WAK. Via velerlei kanalen,van de huis-aan-huisbladen tot het Limburgs
Dagblad, van de Stadskrant tot L1 wordt aandacht aan het fenomeen WAK besteed en
worden de verenigingen opgeroepen mee te doen.
Op www.waknederland.nl heeft Heerlen een account. Daar zullen de activiteiten die tijdens
de WAK georganiseerd zijn vermeld worden. De nadruk in de PR zal echter op de regionale
en lokale pers komen te liggen. Zowel voor de werving van deelnemers als voor de PR
rondom de activiteiten tijdens de WAK.

4. Regionaal Feest voor de Amateurkunst.
Op zondag 1 juni vindt het Euregionaal Feest van de Amateurkunsten plaats in het MVV
stadion in Maastricht. Voorafgaand aan dit feest zal er van 15 t/m 21 april een werkweek
plaatsvinden waarbij je als amateurkunstenaar aan de slag kunt gaan met een professional.
Dit kan een dag zijn, een dagdeel of meerdere dagen. Afhankelijk van ambities en
beschikbaarheid. Kritiek van verenigingen hierop is de late communicatie hierover. Voor
verenigingen is het van belang om dit veel eerder op te starten, zodat zij medewerking
hieraan tijdig in kunnen plannen. Jos Frusch heeft een lijst met professionals samengesteld.
Deze zal zo spoedig mogelijk worden nagestuurd. Wil je meedoen of meer informatie? Mail
dan naar: amateur@euregio2018.eu of bel met: 043-3504888.

5. Inventarisatie accommodaties
Een van de eerste zaken die het Platform gaat aanpakken is het inventariseren van
accommodaties voor repetitie en opslag. Uit reacties van de aanwezige verenigingen blijkt
dat behoefte is aan een overzicht van mogelijkheden. Zo wordt geïnventariseerd waar
problemen en kansen liggen. Deze informatie kan dan via het Platform worden uitgewisseld.
Binnenkort ontvangt iedere vereniging een formulier. Door het invullen van dit formulier willen
wij in kaart brengen waar problemen en waar kansen liggen. Uiteraard zullen ook de
mogelijkheden binnen de gemeente in kaart worden gebracht. In de volgende bijeenkomst
zullen de uitkomsten besproken worden.
In het Streektheater aan de Bekkerweg in Heerlen zijn voorzieningen bij elkaar gebracht. In
Brunssum is bij het Haafland mogelijkheid tot het opslaan van decor. Wellicht is een
dergelijke constructie in de toekomst op meerdere plaatsen in Heerlen mogelijk of kunnen we
zelfs komen tot één centraal punt voor de opslag en het gebruik van decors en rekwisieten.

6. Wat er verder nog ter tafel komt
In 2015 worden er in Heerlen activiteiten georganiseerd tijdens het Herdenkingsjaar van de
Mijnen. Diverse verenigingen willen graag deelnemen, maar vanwege de planning willen zij
zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden van de huidige ontwikkelingen om daarop te
kunnen inspelen. Martijn Hermans is als voorzitter van het Platform de Mijnen betrokken bij
de voorbereidingen voor het Herdenkingsjaar 2015 en zal tijdens de volgende bijeenkomst
kort uitleg geven over de stand van zaken.
De aanvraagformulieren voor de Tenderregeling zijn beschikbaar. Om voor subsidie in
aanmerking te komen moet het project aan twee van de drie criteria voldoen. Deze criteria
zijn 1. Vernieuwing, 2. Samenwerking en 3. Verhogen cultuurparticipatie. In de bijlage vindt
je de aanvraagformulieren en een korte samenvatting van de regeling
Verenigingen hebben ondertussen hun weg naar het Platform gevonden met diverse vragen.
Zo viert Triekeltrak haar 30 jarig jubileum en wil weten of daar subsidie voor mogelijk is.
Verder vindt er op 7 september 2014 het Bondschuttersfeest in Heerlen plaats en wordt er
nog een harmonie en fanfare gezocht om het Nederlands en Limburgs Volkslied te spelen en
mee te lopen in het defilé. Het Vrouwenkoor Choir of Voices zoekt nieuwe bestuursleden en
het Dameskoor Heerlen heeft problemen met ledenwerving, het financieren van concerten
en repetitieruimte. Deze vragen zullen worden opgepakt en beantwoord.
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 16 mei 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

.

