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Breda, 24 juni 2002
Beste relaties van De Kunst van Brabant,
In deze nieuwsbrief praten we je bij over zaken die De
Kunst van Brabant bezig houden. Zoals de
Impactregeling, langdurige coulance voor het herpakken
na corona, onze Standpuntennotitie in relatie tot het
provinciaal beleidskader 'Levendig Brabant', evaluatie van
de amateurkunsten-regeling en we nodigen iedereen, ook
niet-leden, uit voor onze algemene ledenvergadering.
Lees er hieronder meer over.

dKvB wil Impactregeling van Brabant C ook open
voor aanvragen cultuurinstellingen
dKvB bepleitte bij Brabant C dat de nieuwe
‘Impactregeling’ ook open moet voor aanvragen vanuit
cultuurorganisaties. Omdat de regeling beoogt dat
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
samenwerken met cultuurinstellingen, bedacht Brabant C,
dat eerstgenoemden de aanvragers moeten zijn. Hoewel
we de doelstelling waarderen, verzetten we ons tegen de
beperkende aanvraagprocedure. Het gaat immers om
voor cultuur bedoelde middelen; dan moet je daar als
cultuurorganisatie ook direct voor kunnen aanvragen.

Langdurige coulance bepleit i.v.m. de COVID
pandemie en de lastige herstart

In gesprek met gedeputeerde Stijn Smeulders vroeg dKvB
om langdurig (= t/m 2024) af te zien van strenge toetsen
op de prestatieafspraken bij lopende subsidies. De COVID
crisis heeft onze sector hard geraakt. Dat werkt nog
steeds door.

Provinciaal beleidskader 2023 – 2030 'Levendig
Brabant'
In datzelfde gesprek benadrukten we punten uit onze
standpuntennotitie: kunst en cultuur zijn geen onderdeel
van vrijetijdsbeleid, meer aandacht voor autonome kunst
en haar ontwikkeling, 20% van het cultuurgeld
bestemmen voor die ontwikkeling en experiment, daar
waar verbindingen met andere beleidsdoelen worden
gelegd moet ook vanuit die domeinen mee gefinancierd
worden (2% van al het provinciale innovatiegeld) en een
eenvoudigere en beperktere ondersteuningsstructuur.
Lees hier onze Standpuntennotitie.

Evaluatie Amateurkunsten-regeling 2021 – 2024
dKvB sprak begin juni met de provincie over ervaringen en suggesties van enkele
leden met de regeling amateurkunsten 2021 – 2024. En deed een beroep op hen
dit mee te nemen in de aanloop naar een nieuwe regeling. Aan de orde kwamen
o.a. hoe aanvragen te beoordelen van vrijwilligersorganisaties t.o.v. die van
professionele cultuurorganisaties met amateurkunsten-activiteiten, de
beoordeling van artistiek inhoudelijke kwaliteit t.o.v. sociale impact kwaliteit, hoe
om te gaan met hybride organisaties, het gebrek aan zakelijk en toezichthoudend
kader voor de amateurkunsten en de samenstelling van de beoordelingscommissie
(voldoende afstand versus kennis van het Brabantse amauteurkunstenveld).

Agenda dKvB

De volgende ledenvergadering van dKvB is op woensdag 29 juni om 15.30 uur
(inloop vanaf 15.00 uur) bij Theaterwerkplaats Tiuri in Breda (Speelhuislaan 153).
Vanaf 14.30 uur is er een presentatie over het thema inclusie bij Tiuri.
Introducées/ potentiële leden zijn na aanmelding van harte welkom. Dat kan via
een mail aan info@dekunstvanbrabant.nl.

Nieuwe leden
De afgelopen periode mocht dKvB twee nieuwe leden verwelkomen: Anke van
Iersel en oud-bestuurslid Marilyn Jongenelen. We heten hen van harte welkom bij
onze vereniging! Zie voor onze ledenlijst: www.dekunstvanbrabant.nl.

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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