
BLIJVEN BETER ANDERS NIET

financiële ondersteuning (2) inspireren bemiddelen in tekorten denken

betrokkenheid tonen (6) faciliteren (10) faciliteren (10) de subsidies afschaffen (27)

subsidie verstrekken (2) creatief zijn afspraken nakomen

meer verbinden agenda coördineren (19)

laagdrempelig richting burgers (11) agenda voor gemeente activiteiten (19)

meer vrijheid in organiseren in clubhuizen/locaties (13) stimuleren van burgers actief te worden

open staan én meedenken voor heel nieuwe ideeën (21) meer ruimte bieden voor openbare muzikale aangelegenheden

meer naar de jeugd luisteren wat hun mogelijke wensen zijn

flexibeler zijn bij organisatie van evenementen (vergunningen ed)

de verenigingen meer vrijheid geven in het organiseren van evenementen (13)

BLIJVEN BETER ANDERS NIET

activiteiten promoten communiceren (15) communicatie moet beter (15) alles naar de DRU trekken (28)

steun van de gemeente communiceren en luisteren (15) gelijkheidsbeginsel toepassen (23) (financiële) ondersteuning afbouwen (27)

inwoners betrekken bij besluiten (8) coordineren evenementen (14) ambtelijk apparaat + college op één lijn inkomsten van verenigingen weghalen, bv oud papier (26)

jeugdleden subsidiëren (5) communiceren, afspraken nakomen (15) gelijke behandeling qua subsidies (23) stimuleren dat activiteiten op een bepaalde locatie plaats moeten vinden

jeugdbeleid beter ondersteunen (5) beter verdelen activiteiten (14) gelijke behandeling gelijke gevallen (23)   - bv DRU (28)

blijven luisteren naar de verenigingen stimuleren/coördineren lokaal initiatief alle evenementen verdelen, niet centraliseren (22)

 - maar vooral het uivoeren ervan nakomen (8) aandacht kleine kernen

hart voor cultuur behouden versterken onderlinge afstemming (14)

 - laten zien in ondersteuning, financieel, moreel (4) communicatie tussen gemeente en woonkernen (15)

subsidieverordening in stand houden (na 2014)

 - niet (drastisch) bezuinigen (2)

BLIJVEN BETER ANDERS NIET

keuzes maken communiceren (15) netwerken vertrouwen regels, niet meer controleren (32)

investeren in cultuur (2) ondersteunen van bestuursleden samenwerken teveel regels (32)

evenementencoördinator behouden (1) inventariseren zichtbaar crowdfunding (25) verschuilen achter regels (32)

enthousiast blijven (3) coördineren particulier initiatief geld (25) bezuinigen op nieuwe initiatieven

samenwerken verenigingen criteria aanpassen aan subsidie

vrijwilligers promoveren andere doelgroepen oa jongeren

aansluiten op structuur toerisme nieuwe initiatieven goed peilen

elkaar versterken communicatie over evenementen extra (19)

faciliteren (10) kerkdorpen keuzes maken

adviseren ieder zijn eigen identiteit

subsidiëren (2)

fondsenwerven helpen (16)

workshop subsidie fondsen (16)
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subsidieniveau handhaven (2) beter faciliteren (10) diensten ipv subsidie (21)

menukaart (20) openbare evenementenkalender (19)

duidelijke informatie over subsidie (7) communicatie, tijdig informeren (15)

budget geld/diensten (20)
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subsidie verstrekken (2) faciliteiten beschikbaar stellen (10) garantstelling budget voor uitvoeringen wel helpen organiseren, geen stempel drukken (31)

voldoende subsidie blijven geven aan verenigingen (2) afstemming evenementen (14) centrale ticketing organiseren (24) fuseren (29)

duidelijkheid in subsidie (2) organiseren van netwerken vacaturebank zoeken vrijwilligers + netwerken (9) als exploitant optreden

vast aanspreekpunt (1) centrale agenda opstellen (19) evenementenkalender via website (19) bepalen wat gesubsidieerde cultuur is (30)

vrijwilligersmarkt (9) ondersteuning facilitering van bestuur aanspreekpunten evenementen vergunning (1)

deze avonden blijven organiseren promotie bv lichtkrant

duidelijke communicatie naar verenigingen subsidie duidelijker maken (7)

  - contactpersoon regelgeving (7) gemeente-site voor evenementen (19)

makkelijk verlenen van vergunningen voorwaarden scheppen vooral niet door meer regelgeving

duidelijkheid (7) stimuleren buurtschappen

zorgen dat dit niet in de lade komt toegankelijker website gemeente (19)

financieel helpen/ondersteunen van buurtschappen en verenigingsgebouwen

stimuleren lidmaatschap voor minima (18)

meer samen organiseren

beschikbaar stellen van materiaal en ruimtes (17)

MUSICEREN, FEESTEN & FESTIVALS OVERZICHT BLUE-IJSSELKAARTEN VAN DE 5 GROEPEN


