Kunsten92: Belangrijke oproep aan onze leden: hoeveel vrienden/leden/members heeft uw organisatie?

Bericht voor directeur / zakelijk leider
Oproep: hoeveel vrienden/leden/members heeft uw organisatie?
Geachte leden van Kunsten ’92,

Zoals u weet, houdt Kunsten ‘92 zich intensief bezig met de opdracht om onze publieke voorzieningen op het terrein van kunst,
cultuur, media en erfgoed toekomstbestendig te maken. De afgelopen 25 jaar hebben wij in samenwerking met u  onze leden 
tal van activiteiten, publicaties en debatten georganiseerd om de dialoog met de politiek zo effectief mogelijk te houden.

Kunsten ’92 wil nu graag, met de verkiezingen en kabinetsformatie voor ogen, een extra stap zetten. Hiertoe mede geïnspireerd
door een oproep in De Volkskrant (< klik) om het maatschappelijk draagvlak onder de culturele voorzieningen te verstevigen. De
auteur van de oproep, Cas Smithuijsen, doet een voorstel om dat te realiseren: probeer de al bestaande vriendenverenigingen,
ledenclubs en ‘communities’ van culturele instellingen digitaal te bundelen om in tijden van nood beter in staat te zijn om
cultuurpolitiek onheil te keren. Als voorbeeld van enkele jaren geleden dient de stille mobilisatie van natuurvrienden 
pleitbezorgers van natuur en milieu overal in het land  die de minister van EZ ervan wisten te overtuigen dat haar voornemen om
terreinen van Staatsbosbeheer te verkopen niet verstandig was.

Hiervoor is geen nieuwe organisatie nodig: wat volstaat is een overzicht met vriendenverenigingen ledenclubs en communities
en hun totaal aantal aangesloten leden (niet perse betalend). Hierin staan dus geen individuele gegevens, maar alleen het
totaal aantal van leden/vrienden die zijn verbonden met instellingen die bij Kunsten ‘92 zijn aangesloten. Zo kunnen we
vaststellen hoeveel menselijk kapitaal het totaal van de gebundelde clubs ons oplevert. Wij denken dat dat aantal substantieel
kan uitpakken. Het pleidooi ten gunste van kunst en erfgoed wordt op deze manier ook van een stevig maatschappelijk
draagvlak voorzien. Het gaat overigens alleen om lobbydoeleinden.

Een aantal prominente cultuurinstellingen met veel vrienden of leden heeft zich reeds enthousiast achter dit initiatief geschaard:
Vereniging Rembrandt, Het Concertgebouw, Rijksmuseum Twenthe en Nationale Opera en Ballet.

Twee vragen willen wij u stellen:
Beschikt uw instelling over een vriendenvereniging, ledenclub of community?
Zo ja, hoeveel leden zijn daarin bij benadering verenigd?
Wij zijn u zeer dankbaar indien u de enquête VIA DEZE LINK per ommegaande kunt invullen.

De antwoorden die wij van onze leden terugontvangen zullen wij bij elkaar leggen. Op die manier kunnen wij de inventariserende
fase van dit project afronden. U wordt zodra dat mogelijk is op de hoogte gebracht van de resultaten van de inventarisatie.
Met veel dank en hartelijke groet,

Marianne Versteegh
Algemeen secretaris Kunsten ‘92

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan op de
volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
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