Kunsten92: Toelichting op de opzet van de Algemene Ledenvergadering van Kunsten '92 op 14 dec

Geachte leden van Kunsten '92,
Wij zien elkaar hopelijk aanstaande donderdag bij de Algemene Ledenvergadering van Kunsten '92:
Donderdag 14 december 2017
15.00 uur tot 17.00 uur (14.30 inloop)
Na afloop borrel
Tivoli | Vredenburg te Utrecht
Vredenburgkade 11 3511 WC Utrecht
Graag lichten wij de opzet van de vergadering kort toe. Na de reguliere verenigingszaken zijn er twee onderwerpen
waar we dit jaar extra aandacht aan willen besteden:
Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector 2017  2023 en de Fair Practice Code
Zoals u weet is de Arbeidsmarktagenda op 14 november jl. aan de minister uitgereikt. Kunsten ‘92 heeft deze agenda
in op verzoek van de minister in samenspraak met het culturele veld in het afgelopen jaar tot stand gebracht. Wij
hebben Erik Akkermans, die als voorzitter dit proces heeft geleid, gevraagd om de Agenda tijdens de ALV toe te lichten.
Vervolgens gaan wij graag met u in gesprek over de implicaties van deze agenda en het vervolg. De Fair Practice
Code, en het vervolg op de eerste versie die al op 3 oktober is gepresenteerd, zal door Anne Breure worden toegelicht.
Verkenning door de Raad voor Cultuur
Voorts willen wij heel graag de onlangs gepubliceerde verkenning door de Raad voor Cultuur over Stad, Land en
Regio (Link) met u bespreken. Het is belangrijk dat het culturele veld met een reactie komt die goed meegewogen kan
worden naast de inbreng van bestuurlijke gremia, zoals de hier bijgevoegde brief van IPO/VNG (Link). Kunsten ‘92
bereidt een eerste reactie voor die wij aanstaande donderdag graag aan u voorleggen. Wij hebben ook alvast enkele
aanwezige leden gevraagd een reactie voor te bereiden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de ledenvergadering
bij te wonen, dan nodigen wij u van harte uit om (wanneer u dat wilt) per mail te reageren op de verkenning van de
Raad voor Cultuur, te richten aan marianneversteegh@kunsten92.nl
Om voldoende tijd te hebben voor een gesprek met onze leden over deze belangrijke zaken, hebben wij dit jaar geen
externe spreker uitgenodigd. Er is dus ook geen openbaar gedeelte van de vergadering, zoals dat de laatste jaren
meestal wel het geval was.
Tegelijkertijd bestaan wij dit jaar 25 jaar. Ter viering daarvan hebben wij een publicatie gemaakt die reflecteert op de
ontwikkelingen in het cultuurbeleid van de afgelopen 25 jaar, en daar eveneens het heden en de toekomst in
meeneemt. De rol van Kunsten '92 komt uiteraard ook voorbij, maar staat niet centraal.
Het glas na afloop van de vergadering zullen wij dus heffen met de aldaar aanwezige leden, die onze
'jubileumpublicatie' direct krijgen uitgereikt. Wij zien uit naar uw komst!
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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