Notulen ledenvergadering 30 augustus 2021
1. Nieuwe leden
Sinds de vorige vergadering zijn er geen nieuwe leden. Het huidige aantal staat op 50
inschrijvingen.
Vanaf de volgende vergadering worden de notulen overgenomen door Mechteld (De Vloer).
Stan is wegens andere werkzaamheden niet meer beschikbaar voor de ledenvergadering.
2. Terugkoppeling uit CNA
Elke (de Vloer): Bij het CNA gaan ze werken aan een nieuw plan om raadsleden/politiek te
informeren en aanbevelingen te doen over de staat van cultuur in Arnhem. Dit in aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
3. Demonstratie UnMute Us!
Leden van de AAA ontvingen een uitnodiging van Jan (Muziekmakerij) om zich aan te sluiten
bij de demonstratie UnMute Us!
In de vergadering is besloten om niet mee te doen namens de AAA. Het besluit om mee te
doen is aan de leden zelf.
4. Terugkoppeling overleg 30 augustus
Op de ochtend van 30 augustus hebben Caroline (Rozet), Elke, Henk (Huis van Puck), Sofie
(de Vloer) en Stan (AAA) een concreet actieplan gemaakt voor de AAA. Waar gaan we de
komende periode aan werken en waar ligt de focus. Een samenvatting:
- Elke en Henk starten een politieke lobby voor de amateurkunsten, door afspraken te
maken met raadsleden en politici. De focus komt te liggen op huisvesting en spreiding
door de stad (door een plan als Rozet Zuid). Als je mee wilt werken aan de lobby, laat dit
dan weten. Voor alle leden komt een praatkaartje, met daarop alle punten van de AAA.
Die kan dan worden verspreid in het netwerk.
- Het budget van de AAA moet omhoog, om zo te kunnen investeren op het gebied van
marketing, PR en een professionele website. Dit moet gebeuren door middel van
subsidie, bijvoorbeeld bij de volgende ronde van de corona-regelingen van Gemeente
Arnhem. Een bijdrage van de leden willen we voorlopig niet vragen.
- Er wordt vaart gezet achter het ‘festival-plan’, waar leden van de AAA in een bepaalde
periode samen voorstellingen, concerten en tentoonstellingen kunnen organiseren voor
een verminderde prijs. Meer informatie hierover vind je in het beleidsplan op de
website. Caroline (Rozet) benadrukt dat het niet alleen gaat om de Schouwburg, maar
ook om locaties als Musis, Museum Arnhem en Luxor Live.
- De AAA wil ZZP’ers en makers die geen stichting zijn faciliteren in het aanvragen van
subsidie, zodat dit ook voor hen bereikbaar wordt. Ook willen ze de mogelijkheid tot het
beheren van een subsidieregeling voor samenwerking onderzoeken. Over de precieze
uitwerking wordt nog nagedacht.
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Het aantal vergaderingen wordt teruggebracht naar ongeveer 5 per jaar, ruwweg tussen
elke schoolvakantie in. Ook de tijdstippen worden aangepast. Hiervoor vragen we de
leden een overzicht in te vullen, zodat wij in beeld krijgen wat het beste moment is. In
de vergadering kwamen dinsdagochtend en donderdagochtend als goede opties naar
boren.
De AAA wil mogelijk een nieuwe naam, die wat sprekender is. Goede ideeën zijn
welkom!
Er wordt contact gezocht met het Amateurkunsten platform in Apeldoorn. Zij zijn al
enkele jaren onderweg en hebben wellicht goede tips en informatie voor ons.

5. AAA-borrel
Wij willen alle leden van de AAA graag uitnodigen voor een AAA-borrel. Hier kunnen we
kennis maken, netwerken en elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Een
voorlopige datum is 16 oktober, van 16.00 tot 19.00 in Rozet. Een uitnodiging volgt zodra de
datum definitief is.

