Notulen ledenvergadering 27 september 2021
1. Nieuwe leden
Sinds de vorige vergadering zijn er geen nieuwe leden. Het huidige aantal staat op 50.
Ken je andere aanbieders die nog geen lid zijn, breng ze dan gerust op de hoogte.
2. Heb je activiteiten waar je hulp of kennis van een ander AAA-lid bij kan
gebruiken?
- Jan (Muziekmakerij): ‘Kan de AAA zich inschrijven voor het CMK?’
- Guido (KWA): ‘KWA zoekt samenwerking in aanbieders en cursisten’
- Hilbrand (Gemeente Arnhem): Hilbrand is benaderd door Rijnstate om cultuur in
te zetten en daarmee het welbevinden van patiënten en medewerkers te
vergroten. Vergelijkbaar met het programma dat is opgezet voor sport en
bewegen. Pascal, Nelleke, Elke, Jan, Freija en Caroline melden zich aan om mee te
denken. Hilbrand neemt het initiatief om een afspraak te plannen medio
november.
- Henk (Huis van Puck): zoekt naar de grenzen van de coronamaatregels en het
verdien-service model voor de horeca.
- Nelleke (NEEL Producties): maakt met Kantelpunt een voorstelling over het
herkennen van autisme op latere leeftijd (Flyer in bijlage mail)
- Mieke (Rozet): hoort graag initiatieven vanuit de wijken. Zij kan dit oppakken met
haar collega’s.
- Sofie (De Vloer): zoekt een ‘manusje-van-alles’ voor enkele uren in de week.
- Marisca (Arnhemse Muziekfederatie): op 14 mei 2022 viert de Muziekfederatie
haar 100-jarig bestaan. Hiervoor dienden ze onlangs een subsidieaanvraag in.
Mocht iemand meer willen weten, tips hebben of een bijdrage willen leveren: mail
Marisca.
3. Gelrepas
Elke (De Vloer/TOP) meldt dat de Gelrepas afgelopen week is geagendeerd in de
gemeenteraad. Met de nieuwe spelregels zijn er meer passen aangevraagd en is er
een groter aanbod van organisaties waar het tegoed ingeleverd kan worden. De
bedragen per persoon zijn echter lager geworden.
AAA-leden zien in de amateurkunst zien;
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minder aanmeldingen van nieuwe leden, afmeldingen van bestaande
abonnementen (Rozet Bieb)
Gelre-pashouders hebben minder te besteden en kunnen cursusreeksen niet
afmaken, omdat het budget op is

We vinden dit zeer zorgwekkend, wetende dat 25% van de Arnhemmers in armoede
leeft. Het gaat voorbij aan de doelstelling dat mensen met een laag inkomen
ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen.
Elke is benaderd door enkele raadsleden en heeft de zorg geuit:
• Gelrepas is doorslaand succes, in de algemene opinie. Het ligt eraan door welke
bril je kijkt; aantallen wel, op inhoud minder.
• Veel minder mensen kunnen meedoen aan culturele activiteiten (te weinig budget
op de kaart)
Elke agendeert het punt in CNA.
4. Terugkoppeling uit CNA
Op de agenda staat de ‘armoedebestrijding Oost-West’.
Er is gereflecteerd op de Uitnacht van 3 september. Er waren minder bezoekers dan
voorheen, maar veel positieve reacties. Het checken van de QR-codes gaf veel gedoe.
Het moment (begin van het seizoen) is als zeer goed ervaren.
In november is er een strategie- en planning-ontbijt. Elke zal de punten van de AAA
aan de hand van de praatkaart inbrengen.
5. Voortgang praatkaart
Op basis van de visie van AAA, de ervaringen van de afgelopen 1,5 jaar en het
onderzoek van de HAN studenten wordt er een praatkaart opgesteld. Ook wordt er
een planning gemaakt voor 2022-2023.
De praatkaart is een kort en bondig verhaal over waar de AAA naartoe wil en kan
gebruikt worden door leden in gesprekken met stakeholders. Elke, Henk en Jan
nemen hierin de leiding.
6. Terugkoppeling UnMute Us en Performance Technology Lab
UnMute us:
De demonstratie UnMUte Us! is vriendelijk verlopen. De Kunstenbond was
medeorganisator, maar de cultuursector was niet goed zichtbaar. De focus lag vooral
op evenementen.
Performance Technology Lab
De open dag van Performance Technology Lab in Artez, is door ongeveer 15
deelnemers bezocht. De aanwezigen zijn zeer enthousiast over de nieuwe
technologische mogelijkheden voor hybride lesgeven. Wil je meer weten en hoe je
kan aanhaken, neem contact op Elke of Sofie.
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7. Nieuwe vergaderdata

Uit de enquête (die bij de notulen op 2 september verstuurd is) zijn de
maandagmiddag en woensdagochtend als favoriet naar voren gekomen. Als
standaard vergadermoment houden we aan 2e week na iedere vakantie aan.
Het schema is dan als volgt:
Maandag 8 november 13.00 – 14.15 uur (na Herfst)
Woensdag 19 januari 10.00-11.15 uur (na Kerst)
Maandag 14 maart 13.00 – 14.15 uur (na Voorjaar)
Woensdag 18 mei 10.00 -11.15 uur (na Mei vakantie)
Maandag 12 september 13.00 – 11.15 uur (na Zomervakantie)
Woensdag 9 november 10.15 – 11.15 uur (na Herfstvakantie 2022)
8. AAA Netwerkbijeenkomst
SAVE THE DATE
Zaterdag 13 november van 15.00 tot 17.00 in Rozet
Pascal, Freija, Romee en Caroline maken een programma.
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