
 
Notulen ledenvergadering 29 maart 

 
Henk (Huis van Puck) neemt waar als voorzitter, omdat Caroline (Rozet) er niet bij kan zijn. 

 
1. Welkom nieuwe leden 
Een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden die zich hebben aangesloten bij de AAA.  
 
2. Stand van zaken aanmeldingen nieuwe leden 
Stan (secretariaat): Op dit moment zijn er 43 leden. Sinds de vorige vergadering zijn er 
12 nieuwe bijgekomen, te weten: 
- Tapdance Ruth Rosendaal 
- Ritmiek Dans en Muziek 
- Ritmiek cultuur, sport en 

onderwijs 
- Kindercentrum IKKE 
- Klassiek Ballet Marie Chantal 
- Stemstudio Lars Mak 

- Juffrouw Jannie 
- Ziko’s Salsaschool 
- Kleinkoor Vocare 
- Stichting Kunst op de Bult 
- Jasper van Deutekom 

Schildercursus 
- De Brouwerij Muziekles

Enkele instanties hebben aangegeven lid te willen worden, maar dit eerste te moeten 
bespreken met het bestuur. Stan verwacht dat er deze maand nog meerdere nieuwe 
inschrijvingen komen. Een oproep aan alle leden om te kijken welke collega’s nog missen 
en hen te attenderen op de AAA. Klik hier om alle leden te zien. 
 

3. Zijn er voorbeelden van samenwerkingen geïnitieerd sinds de oprichting van 
de AAA? 

Er zijn nog geen nieuwe samenwerking geïnitieerd sinds de oprichting. Meerdere leden 
geven aan te druk te zijn, vooral door de aandacht die de corona-crisis en de gevolgen 
daarvan vraagt.  
 

4. Onderzoek behoeftes en problemen HAN 
Henk en Elke (De Vloer) hebben een gesprek gehad met twee 3e-jaars studenten van 
bedrijfskunde aan de HAN. Zij gaan de komende periode onderzoek doen in de 
Arnhemse amateurkunstensector en de problemen en behoeftes in kaart brengen.  
De stagiaires zoeken contact met een groot aantal aanbieders en nodigen hen uit voor 
een persoonlijk gesprek. Maral (marketing-medewerker van Rozet), Caroline, Elke en Henk 



zullen de stagiaires begeleiden. Over twee weken is er meer duidelijkheid vanuit de HAN 
en de onderzoekers over de precieze onderzoeksvraag en planning. 
 

5. Gesprek Margo Geers-Huntink (cultuurmakelaar 025) 
Henk is benaderd door Margo Geers-Huntink, cultuurmakelaar 025 (grootstedelijke regio 
Arnhem/Nijmegen). Omdat het cultuurbeleid in de toekomst waarschijnlijk meer op 
grootstedelijk/regionaal level geregeld zal worden, en minder op stedelijk niveau, wilde 
zij graag kennismaken met de AAA. 
Ze gaf aan dat er in Nijmegen ook behoefte was aan een soortgelijk platform. De AAA wil 
advies geven over hoe je dit zou kunnen aanvliegen en het opstarten van het platform 
ondersteunen. Henk benadrukt dat Margo er is voor de hele regio 025, dus ook voor 
omliggende gebieden zoals Oosterbeek, Velp, Elst en Bemmel. 
Jenny (Rozet) geeft aan dat er een visie is opgesteld door de gemeente waarin de 
toekomst van het culturele landschap in regio 025 is beschreven. Deze visie is bijgevoegd. 
(Bijlage #1) 
 

6. Gesprek AAA en Cultureel Netwerk Arnhem 
Onlangs hadden Jenny, Elke en Henk een voorgesprek met Ralph Dassen, voorzitter van 
het CNA. Op 1 april zullen zij een presentatie geven aan de leden van de CNA over de 
plannen en ambities van de AAA. Het is de ambitie van AAA om een vaste plek te krijgen 
in het CNA. Henk verwacht dat dit zal lukken. 
 

7. Terugkoppeling gesprek CNA en wethouder 
Doordat de coalitie in Arnhem is geklapt, is er op dit moment onduidelijkheid over het 
huidige cultuurbeleid en of/in hoeverre dit zal veranderen. Het ziet ernaar uit dat 
Cathelijne Bouwkamp de nieuwe wethouder cultuur zal worden. Dit zal deze week officieel 
worden gemaakt. 
Henk vraagt in hoeverre er wijzigingen worden verwacht in het culturele beleid van de 
gemeente. Jenny en Hilbrand geven beide aan dat dit nog onduidelijk is. 
 

8. Aandacht voor regelingen en informatievoorzieningen 
Stan stuurt elke maand een update rond, met daarin nieuwe regelingen, informatie en 
andere interessante dingen. Hij vraagt alle leden om interessante dingen met hem te 
delen, zodat deze kunnen worden opgenomen in de update. 

8.1 Gelrepas 
Sandra vraagt of de nieuwe regeling van de Gelrepas voor iedereen duidelijk is. Meerdere 
leden geven aan dat de nieuwe regeling niet volledig duidelijk en ingewikkeld is. Leden 
met zorgen of vragen kunnen die mailen naar de AAA. Deze zullen worden doorgespeeld 
aan Sandra. 
 
        9./10.  Arnhemse amateurkunst na corona/waar is nu behoefte aan? 
Er is een ronde gemaakt langs alle aanwezige leden, om te kijken hoe het nu gaat. Over 
het algemeen gaat het nu goed, maar allen hopen op snelle versoepelingen van de 
maatregelen. Ze merken dat leerlingen, met name kinderen en jongeren, afhaken en 
‘scherm-moe’ zijn. Er wordt geconstateerd dat de lessen die weer fysiek zijn begonnen 
goed lopen en veel energie geven aan zowel leerlingen als docent. 



Jenny deelt een brief die is geschreven vanuit een groot aantal Gelderse culturele 
instellingen naar Cultuur Connectie, naar aanleiding van de verkiezingen en het te 
schrijven regeringsakkoord. Deze is ook bijgevoegd. (Bijlage #2) 
 
        11. Wat nemen we mee? 
Enkele data zijn aangepast vanwege de schoolvakanties. Alle data voor dit jaar: 
 
 

19 april 19 juli 18 oktober 
31 mei 30 augustus 29 november 
28 juni 27 september 20 december 

 


