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Webinars 8 april
Tweede Kamer
Update taskforce coronacrisis
Info op Kunsten ’92 site

Woensdag 8 april 2020 webinars vanuit Pakhuis de Zwijger
Van 15.00 tot 16.00 uur: Openbaar webinar
"De culturele en creatieve sector in coronatijd”
Georganiseerd door de Federatie Creatieve Industrie en Kunsten '92
Dit webinar is voor iedereen toegankelijk.
Klik op deze link voor meer info en om aan dit eerste deel mee te doen.
Van 16.15 tot 17.15 uur: Vragenuurtje voor leden van Kunsten '92
Online live gesprek Kunsten ’92 met de leden
Alle leden kunnen meepraten met voorzitter Jan Zoet en algemeen secretaris Marianne Versteegh en gratis meekijken
via de livecast. Op het grote scherm discussieert een digitaal panel van een aantal bestuursleden van Kunsten ’92
mee.
Doel is onder meer: vragen beantwoorden van leden en hen informeren over de taken die Kunsten ‘92 nu in de
coronacrisis op zich heeft genomen. Waar staan we nu? Dialoog met de leden en toelichting vanuit de praktijk.
Klik op deze link om aan het tweede deel mee te kunnen doen.

Tweede Kamer
Tijdens het Tweede Kamerdebat van woensdag 1 april is een aantal moties aangenomen. Voor ons zijn relevant: één
motie i.v.m. corona en drie moties over Fair Practice. Klik op deze link om e.e.a. na te lezen.
In de afgelopen dagen is een groot aantal stukken naar de Kamer gestuurd, verband houdend met cultuur tijdens de
coronacrisis, door bewindsleden, Kamerleden, de regering en de Raad voor Cultuur. Specifiek vermelden we: Een
brief van de regering ter voorbereiding van een Videoconferentie cultuurministers van de EU inzake COVID19 op 8
april 2020. De Raad voor Cultuur die snel overzicht wil van gevolgen coronacrisis voor cultuursector en die pleit voor
een steunfonds. En de brief die de volledige commissie cultuur aan minister van Engelshoven stuurt om haar reactie
te vernemen op de vele verontruste brieven vanuit de sector inzake de gevolgen van het coronavirus voor de culturele
sector. Lees hier het volledige overzicht van brieven aan de Tweede Kamer.

Update taskforce coronacrisis
Zoals ook al eerder gemeld heeft Kunsten ’92 direct na het aannemen van de motie van Rob Jetten door de Tweede
Kamer voor een steunpakket voor de culturele sector (12 maart) een taskforce opgericht met de koepels: Creatieve
Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, het Erfgoedplatform en Kunsten ’92. De taskforce richt zich
op het gesubsidieerde en het ongesubsidieerde deel van de sector, en op individuen en instellingen/bedrijven.
Daarnaast is een groot aantal brancheorganisaties, beroepsverenigingen en ondersteunende instellingen
aangesloten.
Wat doet de taskforce?
Belangrijkste taken zijn: a. Aangeven hoe groot de schade (niet alleen financieel) is, voor het hele culturele en
creatieve veld in de breedste zin; b. Aangeven wat er nodig is om te zorgen dat de sector (individuen en
instellingen/bedrijven) deze crisis goed overleeft; c. Aangeven welke maatregelen van het kabinet en de
coulancemaatregelen van de minister van OCW niet aansluiten op de praktijk van de culturele sector en d. Meedenken
aan en uitwerken van oplossingen.
Wat heeft de taskforce tot nu toe gedaan?
Er wordt door de taskforce (al dan niet in werkgroepen met OCW) gewerkt aan een overbruggings en garantiefonds
(zie ook onze noodoproep van 30 maart aan het gehele kabinet), aan een regeling voor restitutie van tickets,
uitbreiding van de SBIcodes, en we hebben Berenschot de opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van
sectorspecifieke knelpunten en maatregelen. Dit is gedaan op basis van de vele informatie die uit het veld is
opgehaald, vanuit uiteenlopende branches in de culturele en creatieve sector inclusief erfgoed, amateurkunst,
bibliotheken, etc. Lees hier de inventarisatie.

Info op Kunsten ’92 site
> We laten actuele verhalen uit de praktijk zien, zoals bijvoorbeeld nu al de Pieterskerk en Kinderdijk Werelderfgoed.
Wij roepen onze leden op om ook hun actuele situatie tijdens de coronacrisis met ons te delen, liefst met beeld. Het
perspectief kan vanuit een persoon zijn (zzp'er, ondernemer, kunstenaar) of vanuit een organisatie. Neem hiervoor
contact op met Pien van Gemert pien@kunsten92.nl.
> Wat kun je nu doen? Op deze pagina tref je tips en een (nooit af) overzicht met regelingen en loketten waar men
terecht kan.
> In de media. Op deze pagina een greep uit artikelen in de pers en brieven vanuit het veld.
> Stavaza. Stand van zaken, actuele ontwikkelingen, bijna per dag.

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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