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Uitnodiging bijeenkomst vrijwillige
cultuurorganisaties
28 maart 19.30-21.30 u gemeentehuis
Geachte bestuur,
Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst (domeinoverleg) van culturele vrijwillige organisaties
op nntb, 19.30-21.30 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oss.
Domeinoverleg cultuur
Samen met u staat de gemeente Oss er voor om een bloeiend cultureel leven te bevorderen. Daar
stellen we subsidies voor beschikbaar. Ook zijn buurt- en wijkaccommodaties van belang voor
oefenen en presenteren. In deze tijd van bezuinigingen is het extra noodzakelijk zorgvuldig om te
gaan met wat we hebben opgebouwd aan accommodaties. Accommodaties zijn in domeinen
ingedeeld, zoals sport, zorg, ontmoeting. Uw organisatie behoort tot het Domein cultuur.
Voor het gebruik en beheer van de wijkaccommodaties is nieuw beleid ontwikkeld. In het eerste
deel van de avond wil ik u daar graag nader over inlichten en ook van uw ervaringen horen met
deze accommodaties.
Daarnaast kunnen ook andere zaken aan de orde komen die voor uw organisatie van belang zijn,
zoals algemene ontwikkelingen in bijvoorbeeld cultuurdeelname, lokaal beleid, kansen en
knelpunten, subsidies.
Het tweede deel van de bijeenkomst is informatief en bedoeld om ideeën op te doen die van
belang kunnen zijn voor uw activiteiten.
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Doel van deze bijeenkomst
In deze domeinbijeenkomst cultuur geven wij een toelichting op de manier waarop wij willen
nagaan of de gemeentelijke accommodaties voldoen aan de behoeften van de gebruikers. We
willen we zo ook in beeld brengen of we die accommodaties efficiënt en verstandig gebruiken.
Dit levert belangrijke informatie op voor de planning van onze accommodaties. Deze werkwijze is
een uitwerking van ons integraal voorzieningenbeleid (IVB). In de bijlagen 1 en 2 van deze brief
vindt u dat verder toegelicht. Daarnaast is er gelegenheid om met u van gedachten te wisselen
over andere ontwikkelingen die invloed hebben op het functioneren van uw organisatie. Het is
de bedoeling dat een jaarlijks ‘domein-overleg’ op die manier de gemeente van informatie
voorziet voor haar beleid.
In het tweede deel van de bijeenkomst bieden wij u een aantal onderwerpen waaraan u wellicht
voordeel hebt voor uw activiteiten:
–

workshops crowd-funding (een nieuwe manier van sponsorwerving via social-media zoals
twitter, facebook)

–

presentatie van de Kunstbalie (provinciale organisatie voor ondersteuning van amateurculturele organisaties),

–

informatie over nieuwe vormen van dienstverlening van Muzelinck voor amateurculturele organisaties.

Wat doet de gemeente met de resultaten van het overleg?
Het overleg is bedoeld om samen met u knelpunten te inventariseren en ook om met u te zoeken
naar oplossingen door optimaal gebruik van bestaande voorzieningen. Alle vragen om
aanpassingen in huisvesting die we van u mee krijgen worden aan het college van B&W en de
gemeenteraad voorgelegd met advies voor een mogelijke oplossing. We moeten er rekening mee
houden dat er door de veranderde financieel-economische omstandigheden weinig ruimte is
voor aanpassingen of uitbreidingen van voorzieningen. Daarom staan we met u voor de
uitdaging uw organisatie goed te laten functioneren met minder middelen, zonder de kwaliteit
uit het oog te verliezen. Daarom ook dit jaarlijkse domeinoverleg, om van u te horen hoe uw
situatie is. Dit kan dus ook betrekking hebben op andere ontwikkelingen die voor uw organisatie
van belang zijn.
Dit is het moment in het jaar om uw vragen onder de aandacht te brengen!
De domeinbijeenkomst cultuur wordt alleen in het voorjaar gehouden. De vragen kunnen op
deze manier worden verwerkt bij het opstellen van de gemeentebegroting. Bij deze brief is een
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intakeformulier voor accommodatievragen gevoegd dat uiterlijk … in ons bezit moet zijn.
Vragen die later worden ingediend komen bij de volgende bijeenkomst een jaar later aan bod.
Het programma van de domeinbijeenkomst 28 maart
19.00 u: Inloopmogelijkheid gemeentehuis
19.30 u: Start bijeenkomst
Deel 1
-

Welkom en inleiding door wethouder Jan van Loon van cultuur.

-

Actuele ontwikkelingen accommodaties

Deel 2
-

Toelichting Kunstbalie, steunorganisatie voor culturele organisaties

-

Toelichting Muzelinck, nieuwe dienstverlening voor de amateurverenigingen

-

Workshops crowd funding

21.30 u: Sluiting van de bijeenkomst
U kunt tijdens de avond uw vragen/opmerkingen op een intakeformulier achterlaten.
Aanmelden:
Vriendelijk verzoeken wij u zich voor nntb aan te melden voor deze avond. U kunt een mail
sturen naar:
info@oss.nl met vermelding: aanmelding domeinavond cultuur, de naam van uw organisatie,
met hoeveel personen u komt. Een telefoonnummer en emailadres voor eventueel contact.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,

Jan van Loon,
Wethouder verenigingsleven

