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Tilburg, 20 april 2022
Beste relaties van De Kunst van Brabant,
dKvB heeft zich voorbereid op de jaren voor ons: in
samenspraak met leden is een standpuntennota voor het
beleidskader Vrije Tijd, Cultuur, Erfgoed en Sport 20232030 tot stand gekomen. En er is fris nieuw bloed in het
bestuur, plus twee bestuurders die het vertrouwen
hebben gekregen nog vier jaar vol energie door te gaan.
Met de provincie was er contact over de aangescherpte
verantwoordingseisen bij meerjarige subsidies. Lees er
meer over in deze Nieuwsbrief.

Standpunten dKvB voor provinciaal beleidskader
2023-2030
dKvB heeft haar standpunten voor het beleidskader Vrije
Tijd, Cultuur, Erfgoed en Sport 2023-2030 aan de
provincie aangeboden. “Brabant heeft als economische en
technologische topregio de creativiteit en artisticiteit van
haar kunstenaars hard nodig. Het is van het grootste
belang dat de waarde van kunst & cultuur door de
provincie erkend wordt. Maar ook boter bij de vis: de
cultuursector dient zich niet alleen te kunnen herstellen,
maar moet ook structureel versterkt worden. De
coronapandemie heeft ons immers geleerd heeft hoe
belangrijk kunst & cultuur zijn voor de veerkracht van de
samenleving, maar ook hoe kwetsbaar de sector is. Dat
belang moet nu geborgd worden en dus de
kwetsbaarheid verminderd.”
Lees hier het volledige document met onze voorstellen
en het samenvattend persbericht daarover.

Provincie draait tussentijds verzwaarde
verantwoordingseisen terug
Een aantal culturele instellingen met een meerjarige
subsidie uit de regeling PK 2021-2024 is recent verrast
door een tussentijds aangescherpte verantwoordingseis.
Ook instellingen met een subsidie tot €125.000 per jaar
zouden bij hun jaarlijks voortgangsverslag en
jaarrekening een accountantsverklaring moeten
overleggen. Dus niet alleen bij de eindafrekening. Een
aantal van hen heeft zich bij de provincie en dKvB
gemeld. We hebben de provincie om opheldering
gevraagd.
Laatste nieuws: inmiddels heeft de provincie de
betreffende organisaties per mail d.d. 14 april gemeld af
te willen zien van deze aanscherping, mits GS hier mee
instemt.

Bestuur dKvB
In de ledenvergadering van eind februari is Paulien
Mandos (Playgrounds) benoemd in het bestuur van dKvB.
De leden benoemden Marc Eysink Smeets voor een
tweede termijn in het bestuur. En hetzelfde gebeurde met
Ap de Vries als voorzitter.

Jaarplan 2022
Het Jaarplan 2022 van dKvB is met enige vertraging (vanwege de
coronabeperkingen) alsnog vastgesteld. Lees hier over onze activiteiten voor dit
jaar.

Nieuwe leden
De afgelopen maanden kon dKvB een nieuw lid verwelkomen: Wildpark en Anke
van Iersel. Zie onze volledige ledenlijst hier.

Reageren?
Wil je reageren op een onderwerp in deze Nieuwsbrief of ons gewoon iets melden?
Dat kan via info@dekunstvanbrabant.nl
Volg dKvB op onze website: www.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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