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Uitstel workshop

Subsidie

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat de geplande
workshop "Hoe krijg je bestuursleden en wat kun je van ze
verwachten?" zou plaatsvinden op 22 oktober a.s.
Deze aankondiging is helaas door de realiteit ingehaald.
Door de hernieuwde opmars van het Coronavirus zien wij
ons genoodzaakt de workshop uit te stellen. Een nieuwe
datum is nog niet bekend. Het is de vraag of we de
workshop nog dit jaar kunnen aanbieden. We houden
rekening met uitstel tot volgend jaar. We zullen u in ieder
geval op de hoogte houden!

Evenals in de vorige
nieuwsbrief brengen we
nogmaals de gelden die
de provincie Drenthe
beschikbaar stelt voor
extra culturele
evenementen in onze
provincie onder uw
aandacht. In de
gemeente Meppel zorgt
het Cultuurplatform voor
de verdeling van deze
subsidie. Op onze
website
www.cultuurinmeppel.nl
leest u hier meer over via
de tab “subsidie”. Daar
vindt u ook de criteria
voor toekenning.
De laatste van de vier
jaarlijkse
beslismomenten vindt
plaats in de maand
november. Als u van
mening bent dat uw
project volgens de criteria
in aanmerking komt voor
subsidie, stuur dan uw
aanvraag vóór 1
november in.
De wijze van indienen
staat eveneens op de
website vermeld.

Agenda
Op de website
www.cultuurinmeppel.nl wordt sinds
enige tijd geen afzonderlijke
cultuuragenda meer aangeboden. Wij
zijn van mening dat (cultureel) Meppel
niet gediend is met verschillende agenda's en overzichten
van activiteiten. Ook daar geldt ons motto "door samen te
werken bereiken we méér!"
Vanuit onze website kunt u doorklikken naar de agenda van
Ontdek Meppel. Organiseert u een culturele activiteit in de
gemeente Meppel? Ga dan daar www.ontdekmeppel.nl en
meld uw evenement aan!

Overzicht cultuurmakers
Het overzicht van Meppeler cultuurmakers op onze website
(tab: deelnemers) is voor een belangrijk deel gebaseerd op
de gegevens uit het "Gemeentemagazine voor Meppel en
haar inwoners". Ziet u ontbrekende of foutieve gegevens in

dit overzicht? Stuur dan een mail naar
info@cultuurinmeppel.nl

Festival van Geluk
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat het Festival van
Geluk 2020 zou plaatsvinden van 21 t/m 29 november. Die
informatie is inmiddels achterhaald. Het bestuur van Merk
Meppel heeft ons laten weten dat het geplande festival in
verband met de Coronaperikelen wordt verplaatst naar
volgend jaar. Men vraagt allen die een plan hebben
ontwikkeld dit te bewaren en na te denken over mogelijk
aanvullende activiteiten.
Merk Meppel gaat wel door met het ontwikkelen van de
"routes van geluk", wandel- en fietsroutes langs mooie en bijzondere plekken in Meppel.
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Deze e-mail is verstuurd aan info@cultuurinmeppel.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
bartvandendolder@ziggo.nl toe aan uw adresboek.

