
 
Notulen ledenvergadering 19 april 2021 

 
Aanwezig zijn; Elke Makowski, Sophie de Noij, Christien Klien, Anne-Marieke de Nooij, Jan  
Van Laarhoven, Anne-Marieke Nooij, Freija Poll, Marsica Zweistra, Romée de Weerd, Stan 
Geurts, Jenny, Doest, Henk Dassen en Caroline Verweij  
 

1. Welkom Nieuwe leden  
Christien Klein van KWA, Jan van Laarhoven en Jacqueline Brinck zijn vandaag voor 
het eerst aanwezig en stellen zich voor. 

 
2. Stand van zaken nieuwe aanmeldingen  

Op dit moment zijn er 47 leden, 4 nieuwe leden hebben zich aangemeld, te weten: 
- Vitamine K 
- Rijnstad Vocaaltheater 
- Dansstudio Linde 

- KWA – vereniging van 
vrijetijdskunstenaars 

 
De oproep aan alle leden blijft om je netwerk te attenderen op AAA, zo worden we steeds 
completer en inclusiever voor alle Arnhemmers. Er zijn nog geen Hiphop leden, terwijl dit 
een grote groep in Arnhem is. De hiphoppers zijn benaderd, maar oproepen van collega’s 
en kennissen helpen beter wordt aangegeven. 
Er zijn geen vraagstukken aangeleverd bij het centrale mailadres van AAA. 
 

3. Lidmaatschap CNA 
Elke en Henk hebben een presentatie gegeven van het visieplan van AAA bij CNA. CNA is 
het platform voor de culturele instellingen in Arnhem. CNA richt zich als Vereniging op 
gezamenlijke belangenbehartiging, kennisdeling en voorlichting met betrekking tot kunst 
en cultuur in Arnhem. AAA wil graag aansluiten bij CNA om de interactie tussen amateur 
en professional verder vorm te geven. De kosten van € 850,00 per jaar kunnen het eerste 
jaar uit de subsidie van de gemeente van AAA betaald worden.  
 
Elke stelt zich beschikbaar om het komende jaar aan te sluiten. Voor het eind van het eerst 
jaar lidmaatschap evalueren we in de AAA ledenvergadering de deelnamen, wie 
vervolgens wil en kan aansluiten en hoe we de kosten kunnen betalen. 



Alle leden ontvangen een mail met de informatie over dit voorstel. Zijn er bezwaren 
reageer dan voor 28 april. Op 29 april as. sluit Elke aan bij CNA. 
 

4. Onderzoek wensen en behoefte van leden AAA 
Twee studenten van de HAN bedrijfskunde, Daan Elferink en Eda Aydin, bereiden hun 
onderzoek naar wensen en behoefte van leden AAA voor. Half mei zullen zij de eerste 
onderzoeken doen. Henk, Elke en Caroline begeleiden de studenten. 
 

5. Dansen op pleinen 
Romee en Elke vragen iedereen mee te doen aan Heel Nederland danst en dit te delen 
op eigen sociale media. De Dag van Dans is een initiatief van Dansondernemers 
Nederland en wordt gehouden op donderdag 29 april om 17.15 uur.  
Kijk voor informatie op: www.dansondernemers.nl/wp/dansinactie 
 

6. PR tbv AAA 
AAA wil zichtbaar worden in Arnhem. Er wordt contact gezocht met de pers en er wordt 
overlegd of een persbericht of een interview past. Romee, Henk, Elke en Christien pakken 
dit op. 
Elke bereidt een felicitatie-welkom brief voor aan Cathelijne Bouwkamp, de nieuwe 
wethouder voor cultuur en stuurt deze rond. Je kan je inhoudelijke input aanleveren. We 
stellen voor Cathelijne uit te nodigen voor gesprek met (een vertegenwoordiging van) de 
AAA. 
 
7. Brief Dansondernemers Nederland/IKCA/Platform voor Freelance Musici 
In een brief opgesteld door cultuurorganisaties worden vragen en opmerkingen gegeven 
over de huidige gestelde maatregelen en richtlijnen beschreven. Er wordt vanuit de 
schrijvers opgeroepen om de brief naar alle gemeentes te sturen. 
In de vergadering hebben we besloten de inhoud van de brief te kantelen naar de situatie 
van AAA en aan de wethouder te sturen. We stemmen dit vooraf af met Hilbrand 
Harkema. Henk, Annemarieke, Elke en Caroline nemen hier het voortouw in. 
 

7. Beeldmerk en foto AAA 
Voor de website en uitingen naar buiten zoeken we foto’s van blije cursisten die 
dansen/schilderen/zingen ed. Indien jullie foto’s of ander beeldmateriaal hebben dat we 
mogen gebruiken, stuur het dan naar info@amateurkunstaanbiedersarnhem.nl 
 

8. Tonk regeling 
Anne-Marieke informeert AAA over de TONK regeling. Dit is een landelijke regeling voor 
woonlasten ondersteuning en de richtlijnen worden per gemeente vastgesteld. 
Aanwezigen kennen deze niet en constateren dat de voorwaarden om hiervoor in 
aanmerking te komen hoog zijn. Inhoudelijk kan AAA hier niets mee, het betreft 
persoonlijke financiële gegevens. Anne-Marieke vraagt bij de gemeente verdieping over 



de regeling en of de gemeente herkent dat de regeling een hoge drempel heeft voor de 
amateurkunstenaars. Anne-Marieke komt er het volgende overleg op terug. 
De vraag over kennis van regelingen in brede zin wordt meegenomen in het onderzoek 
door de studenten. 
 

9. Wat nemen we mee naar de volgende keer en wat er nog ter tafel komt 
- Marisca stelt voor om een AAA campagne opzetten om mensen te 

enthousiasmeren voor cultuureducatie in vrije tijd. We agenderen dit onderwerp 
na de zomervakantie.  

- Jacqueline wil samenwerken met andere leden van AAA. Zij neemt initiatief en 
neemt contact met amateurkunstenaars. 

 
Acties voor de komende periode zijn;  

• 025 start ook met en publiekscampagne voor het totale culturele veld, wellicht 
kunnen we complementair aan elkaar zijn.  

• Dag van de dans, persbericht  
• Kennismaking met wethouder zijn eerste stappen in gezamenlijk beeld. 
 

De gemeente agendeert in de vergadering van aankomende woensdag de 
huisvestingsproblematiek voor kunst en cultuur. Henk is daarvoor benaderd door Doeko 
Pinxt. Elke heeft een brief geschreven om de vragen helder te maken den die wordt 
besproken in de politieke avond. Het gesprek van de gemeenteraad is hier terug te kijken: 
https://arnhem.notubiz.nl/bijeenkomst/737192/Politieke%20Avond%2021-04-2021 

 


