In het overleg van maandag 22 februari zijn de volgende punten besproken:
Allereerst een hartelijk welkom voor de nieuwe leden Romée en Laura van Dansschool Versteegh,
Freije van OverMalbruggen en Matthieu van Stichting Art. Na een voorstelronde zijn de volgende
punten besproken;
1. We zijn in maart 2020 met 8 initiatiefnemers met hart voor amateurkunst gestart. Inmiddels zijn
in totaal 31 deelnemers en de gemeente aangehaakt. AmateurkunstAanbieders Arnhem (AAA)
is sinds 1 februari zichtbaar via de website, facebook en instagram. Er is ook een app groep
aangemaakt. Stan beheert de accounts en heeft de lijst van deelnemers.
2. Het initiatief AAA wordt verder ingevuld aan de hand van het plan van 15 december 2020.
Iedere AAA kan meedoen op een manier die hem/haar past (alleen volgen, bijeenkomsten
bijwonen en actief meewerken). De intentie is om de wensen en vragen van de deelnemers
medio maart/april te inventariseren.
3. Tijdens de bijeenkomst is een aanjaag-groep gevormd, die aanjaagt en de agenda bepaald. De
groep (AAAA) bestaat uit Jan Flubacher, Anne-Marieke de Nooij, Elke Makowski, Henk Dassen en
Caroline Verweij.
4. Er is gezocht naar oplossingen om de diensten/producten BTW vrij in te zetten. Dit blijkt door
huidige regelgeving niet mogelijk. De begroting is op onderdelen aangepast. Henk stuurt deze
door naar de gemeente (actie Henk).
5. Op 1 april staat het plan AAA geagendeerd in het overleg van CNA. Henk en Elke zullen
toelichting geven.
6. Elke, Hilbrand en Jenny geven een toelichting op de Werksessie Toekomst Cultuur van de
gemeente. De gemeente wil in de werksessies ophalen hoe we actief kunnen samenwerken, de
cultuursector weerbaar maken en dwarsverbanden sterker maken. Het streven is om geen holle
beleidslijn neer te zetten, maar een lijn die gezamenlijk inhoudelijk gecreëerd is.
7. Praktische vragen over ruimtes, faciliteiten en kennis kunnen nu al gedeeld worden via
Facebook.
8. In het plan AAA van 15 december is een voorstel gedaan voor een subsidie om innovatie
mogelijk te maken. Er ontstaat een discussie over plannen schrijven versus plannen realiseren
en waar past het bij andere regelingen. Esther wijst op de mogelijk van stroomversneller. De
invulling een hoe we ermee om kunnen gaan wordt opgepakt als de inventarisatie (actie AAAA).
9. De Covid maatregelen die bekend zijn gemaakt op 22 februari geven weinig ruimte voor
veranderingen. Vanuit landelijke overheid is er een plan om meer bewegen te stimuleren.
Oproep vanuit de AAA om juist het bestaande netwerk van sport en cultuur in te zetten en die
juist meer ruimte te geven.
10. Voorstel om een reeks in te plannen van vergaderingen voor AAA tot eind 2021, met een
evaluatiemoment na de zomer (actie AAAA).

