Digitale nieuwsbrief Cultuurplatform Soest / november 2020
Dit is de eerste editie van de nieuwsbrief van Cultuurplatform Soest. Met de nieuwsbrief
willen wij onze leden met regelmaat op de hoogte houden van interessante ontwikkelingen of
activiteiten op cultureel gebied. Bijvoorbeeld de nieuwe Cultuurvisie, de Cultuurprijs, een
optreden of tentoonstelling.
Heb je informatie waarvan jij of jouw organisatie denkt dat die interessant is voor onze leden,
mail die dan aan info@cultuurplatformsoest.nl. Afhankelijk van belang en ruimte nemen we
die dan in de nieuwsbrief op, maar plaatsen de informatie in elk geval op onze website en
Facebookpagina.
Stel je geen prijs op toezending van deze nieuwsbrief, dan kun je je onderaan afmelden.
Meer over de nieuwsbrief

Brief Nermina Kundic aan
cultuurmakers
Onze Wethouder van Cultuur Nermina
Kundic richt zich in een brief tot alle
cultuurmakers in onze gemeente. Ze spreekt
daarin haar zorgen uit over de gevolgen van
de nieuwe beperkende maatregelen in
verband met Corona. Gevolgen voor zowel
zzp-ers en organisaties als voor de vele
vrijwilligers. Ook stipt ze de ontwikkelingen
aan rond de nieuwe cultuurvisie en de
geplande bezuinigingen op cultuur.
Afsluitend geeft ze aan graag op de hoogte
te blijven van initiatieven en in gesprek te
willen als je ideeën hebt waar de gemeente
bij kan helpen. Lees de brief

Leden gratis in Cultuurboek
2021-2022
Het Cultuurplatform Soest start met de
productie van het Cultuurboek 2021-2022,
alweer de vierde editie. Daarin kunnen alle
leden van het Cultuurplatform, van
autonome kunstenaars tot culturele
organisaties, laten zien waar ze mee bezig
zijn. Voor leden van Cultuurplatform Soest is
de deelname aan deze aantrekkelijke
uitgave gratis. Het Cultuurboek 2021-2022
verschijnt april volgend jaar.
Binnenkort ontvang je meer informatie,

Voordragen gemeentelijke
Cultuurprijs 2021
Vanaf 15 december a.s. kunnen inwoners
van Soest en Soesterberg personen of
organisaties voordragen voor de
gemeentelijke Cultuurprijs 2021. Deze prijs
wordt elke twee jaar uitgereikt aan een
persoon of organisatie – amateur of
(semi)professional - die zich in of voor onze
gemeente heeft onderscheiden door
activiteiten en/of initiatieven op cultureel
gebied met een aantoonbaar belang voor de
Soester gemeenschap. Lees meer

Steun van Rabo ClubSupport
voor Cultuurboek
Elk jaar stelt de Rabobank via Rabo
Clubsupport een fors bedrag ter beschikking
als ondersteuning voor verenigingen en
stichtingen in de regio. De leden van de
Rabobank kunnen door middel van hun
stemmen bepalen welke vereniging of
stichting hiervan een deel ontvangt, hoe
meer stemmen hoe hoger het bedrag. Ook
het Cultuurplatform Soest heeft dit jaar weer
een bedrag ontvangen, nu als bijdrage voor
de realisatie van het Cultuurboek 2021.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@cultuurplatformsoest.nl toe aan uw adresboek.

