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Beste relaties van De Kunst van Brabant,
De vorige dKvB Nieuwsbrief is alweer van begin maart. Nu
een update van de activiteiten van dKvB in de afgelopen
periode. Zijn we de laatste 2 maanden dan niet actief
geweest? Integendeel. Maar we hebben al onze inzet
vooral gericht op de belangen van onze leden, en hen
wekelijks geïnformeerd via een Ledenbrief. De naam zegt
het al: exclusief voor onze leden. Via de Ledenbrief
informeren we hen over o.a. onze lobby-activiteiten rond
de coronacrisis en over die van anderen. Nog geen lid en
wil je wel die wekelijkse brief ontvangen? Met één mailtje
aan Annemarie Kok word je
lid: info@dekunstvanbrabant.nl

Coronacrisis en steunmaatregelen
dKvB monitort de steunmaatregelen, signaleert waar deze
beter kunnen of aanvulling behoeven en haalt daartoe

signalen bij haar leden op. We houden contact met
Kunsten ’92 over de landelijke lobby voor de culturele
sector en in Brabant maken we ons hard richting de
provincie, gemeenten en organisaties als Kunstloc. Bij hen
dringen we aan op aanvullende maatregelen op de
landelijke regelingen en de extra 300 miljoen voor de
sector. We houden daarbij de belangen van vrije
producenten en zzp’ers nadrukkelijk in de gaten. Wil je
op de hoogte blijven van onze acties, brieven en
gesprekken, wordt dan lid.
Mede op aandringen van dKvB heeft Kunstloc een coronaimpact loket, waar werkers in de cultuur en culturele
organisaties actuele informatie kunnen vinden en de
effecten van de coronacrisis – zowel financieel als
inhoudelijk – kunnen melden. We roepen iedereen
dringend op informatie over de gevolgen van de huidige
situatie waar je mee geconfronteerd wordt, te melden bij
het impact loket. Dat is nodig om gemeenten en de
provincie te bewegen tot aanvullende steunmaatregelen
en daar de juiste keuzes in te maken. Je vindt het loket
hier.
Kunstloc inventariseert ook zelf de gevolgen. Op
suggestie van dKvB zet Kunstloc volgende week een
steekproef met een enquête uit onder zzp'ers in de
culturele sector. Gaat het je aan: vul de vragenlijst dan in.
Ontvang je geen mail van Kunstloc, kijk dan op de
website van Kunstloc bij het corona-impact loket
(klik hier om er direct heen te gaan).
Bij de provincie hebben we aangedrongen op aanvullende
steunmaatregelen, bovenop de generieke van het kabinet
en de 300 miljoen extra. We hebben gewezen op de eis
van minister Van Engelshoven dat een deel van dit geld
alleen in de regio terecht zal komen indien gemeenten en
provincies matchen en ook hun verantwoordelijkheid
nemen
Recent gaf dKvB bestuurslid Marc Eysink Smeets een
interview aan het digitale tijdschrift Brabant Cultureel,

onder de titel “dKvB bezorgd over lot van hybride zzp'er
in de culturele sector”. Lees hier het hele artikel.

Nieuwe coalitievorming in de provincie
dKvB volgt de politieke ontwikkelingen op de voet. We
maken ons zorgen over de politieke situatie die in de
provincie gerezen is. Een nieuwe coalitie van VVD, CDA,
Forum voor Democratie en Lokaal Brabant per half mei
lijkt nu echt een feit. Er is dan een besturende
meerderheid waarin de twee grootste partijen (VVD en
FvD) cultuur niet als taak van de provincie zien. De
toekomst van het provinciale cultuurbeleid - en dus het
provinciale cultuurbudget - is ongewis. We wijzen
Provinciale Staten op de samenwerking binnen
BrabantStad en de meerjarige (2021 – 2024) regeling voor
de professionele kunsten, het door de Staten
geaccordeerd regioprofiel cultuur BrabantStad en de
regeling 2021 – 2024 voor amateurkunst en
cultuurparticipatie die inmiddels is opengesteld.
dKvB bereidt zich op dit moment voor op de mogelijke
scenario’s die kunnen gaan ontstaan en hoe we daar op
willen gaan reageren. Heb je ideeën of suggesties: laat
het ons s.v.p. snel weten en mail naar Annemarie
Kok: info@dekunstvanbrabant.nl.
De provincie is op zoek naar een nieuwe Commissaris
voor de Koning. dKvB deed mee aan de adviesronde over
het profiel en adviseerde o.a. “(…) inzicht in de betekenis
van cultuur voor de Brabantse samenleving: als verbinder
tussen diverse groepen, als ontwikkelaar van creatieve
vermogens, als inspirator tot innovatie en het ontdekken
van nieuwe vergezichten”. De volledige brief kun je hier
lezen.

dKvB haalt ervaringen met nieuwe
subsidieregeling op
Het had de nodige voeten in de aarde: de nieuwe
subsidieregeling van BrabantStad voor de vierjarig te
financieren professionele kunstorganisaties. Vlak na de
publicatie en openstelling van de regeling begin
december bleek nog veel onduidelijk. We hebben de
taskforce regioprofiel cultuur van BrabantStad
opgeroepen de regeling en de procedure te evalueren. En
we zetten daar ook zelf stappen in. Het bestuur van dKvB
heeft een korte enquête uitgezet onder de leden met
vragen naar hun ervaringen met de nieuwe regeling en de
procedure tot nu toe. Wil jij 'm ook invullen? Via deze
link kom je direct bij de enquête. Invullen kan tot 15
mei. Eind mei zijn de resultaten bekend.

Welkom bij De Kunst van Brabant
De afgelopen maanden hebben zich weer een aantal nieuwe leden gemeld. We
heten hen van harte welkom bij dKvB!
Het zijn: Paul Cornelissen (van Paul Cornelissen Advies), Ferran Bach (van Bureau
Diptic) en Herman Kuypers (kunstenaar-illustrator-docent). Meer informatie over
hen vind je op onze site onder 'Leden', zie hier. We heten hen van harte welkom
bij De Kunst van Brabant! Samen maken we ons hard voor een goed kunst- en
cultuurklimaat in Brabant.

Reageren?
Wil je reageren op een onderwerp in deze Nieuwsbrief of ons gewoon iets melden?

Dat kan via info@dekunstvanbrabant.nl

Verenigingsnieuws
Lid worden?
De Kunst van Brabant (dKvB) verenigt Brabantse kunstenaars en culturele
organisaties en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Namens, voor en
met de leden is dKvB hun spreekbuis en gesprekspartner voor en kritische volger
van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten. Ze neemt
standpunten in, wijst op de kracht van kunst en cultuur en draagt actief bij aan de
ontwikkeling van de randvoorwaarden en de culturele infrastructuur.
Graag verwelkomen wij nieuwe leden. Heb je belangstelling? Informeer bij
Annemarie Kok via een mailtje naar info@dekunstvanbrabant.nl of schrijf je in via
deze link.

Vriendelijk verzoek
Graag wordt de Kunst van Brabant opgenomen in jullie maling- en
uitnodigingslijsten. Nieuwsbrieven kunnen gestuurd worden naar
info@dekunstvanbrabant.nl
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