Beste Noaber,
In de afgelopen tijd ben je betrokken geweest bij de Twentse Noabers. Wij willen
je zo snel en goed mogelijk informeren over zaken die voor je van belang kan
zijn. Heb je vragen, suggesties, nieuwsberichten of opmerkingen stuur dan een
mail naar reinderwitting@twentsenoabers.nl
Als je geen prijs stelt op de nieuwsbrief, dan kan je je onderaan uitschrijven met
de unsubscribe functie.

Manifest Provinciale Staten verkiezingen Twentse Noabers

Op 14 maart heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd met onder
andere commissaris van de koning Andries Heidema.
De provincie heeft uit verschillende hoeken het aanbod gekregen om in gesprek
te gaan over de rol van de provincie in relatie tot maatschappelijke initiatieven,
in een steeds veranderende maatschappij. Vragen die hierbij horen: Hoe kan de
provincie slim omgaan met publiek geld? Wat voor soort provincie heeft onze
samenleving nodig? Welke rol(len) kan de provincie vervullen? Met het gesprek

dat de provincie hierover wil voeren, wil zij er voor zorgen dat de provincie ook
als moderne overheid mee verandert en een rol van betekenis blijven vervullen.
Voor deze bijeenkomst zijn inwoners/ondernemers/initiatiefnemers uit de
provincie Overijssel vanwege hun persoonlijke betrokkenheid op persoonlijke
titel uitgenodigd om met de provincie in gesprek te gaan over hoe zij aankijken
tegen deze veranderende rollen. Onze bestuursleden Willem Joosten, Bert ter
Horst en Tim Jongman waren er bij! Op deze bijeenkomst hebben zij het
Manifest Provinciale Staten verkiezingen van de Twentse Noabers aangeboden.
In de bijeenkomst hebben zij het manifest toegespitst op de volgende vragen.
- Ondersteun het opzetten van regionale netwerken van bewonersinitiatieven en
maak een duurzaam functioneren mogelijk.
- Overweeg deelname aan regionale fondsen zoals het Twentse Noabers Fonds
i.o. ( Her-allocatie Provinciaal Noaberfonds?)
- Pas subsidievoorwaarden provinciale stimuleringsregelingen aan op de
mogelijkheden van bewonersinitiatieven.
- Versterk en vergroot de mogelijkheden van het Programma Sociale Kwaliteit.
Lees hier het volledige manifest van Twentse
Noabers. https://www.twentsenoabers.nl/nieuws/

4D leerkringen

Een aantal leden zijn al actief benaderd, zo niet dan willen we iedereen bij deze
graag informeren over de 4D-Leerkringen; ‘hoe versterken we
burgerinitiatieven’. Hiervoor hebben we 3 thema’s en 3 begeleiders. De KickOff staat gepland op 9 april! Ben je (nog) niet benaderd en heb je interesse
in een leerkring (let op, we verwachten actief betrokken inzet van meerdere
werksessies) meld je dan per mail bij de begeleider van de leerkring waar jij in
geïnteresseerd bent. En... vol=vol, dan houdt het ook op. De begeleiders van de
leerkringen hebben hier het laatste woord. Voor meer informatie zie de
uitnodiging.https://www.twentsenoabers.nl/nieuws/

Nieuwe sponsor en partner

Om met het goede nieuws te beginnen, we hebben een nieuwe sponsor! Roset
gaat sponsor van Twentse Noabers worden. Na een jaar gaan we kijken of er een
samenwerking voor langere termijn wenselijk is. Daarnaast hebben we een
nieuw Sociaal Partner, Zorgprofessionals Twente hebben zich aangemeld.

MenzisFonds

Tussen 11 februari en 7 april 2019 kunnen organisaties weer een aanvraag
indienen bij het MenzisFonds. In elk van onze 5 regio’s (Achterhoek, Midden,
Noord, Twente en West) stelt het MenzisFonds € 25.000,00 beschikbaar. Elk
maatschappelijk initiatief kan maximaal aanspraak maken op € 5.000,00 aan
budget. Dit betekent dat we per regio minimaal 5 projecten kunnen financieren.
Naast deze 5 regionale fondsen is er ook een overkoepelend fonds van €
30.000,00. Dit fonds richt zich op grotere projecten met een maatschappelijke
insteek en meer landelijke uitstraling. Hierbij geldt een maximumbijdrage van
€ 10.000,00 per initiatief. Kijk vanaf volgende week voor meer informatie en
voor het aanmelden van projecten op http://www.menzis.nl/menzisfonds

Agenda


Zaterdag 30 maart We doen het samen festival Amersfoort. Meer
informatie: We doen het samen festival



Vrijdag en Zaterdag 17 en 18 mei D’RAN festival
Roombeek Enschede D’RAN festival



In Twente worden “Slingerbeurzen” en “Beursvloeren” gehouden die
interessant kunnen zijn voor burgerinitiatieven. Hieronder is een overzicht van
de data en plaatsen.



Slingerbeurs Almelo vrijdag 12 april ROC van Twente Wierdensestraat
Almelo. Meer informatie: De Slinger Almelo Aanmelden



Beursvloer Enschedese Uitdaging woensdag 22 mei 16.00-19.00 uur,
Performance Factory, Hoge Bothofstraat 31-49, Enschede. Meer
informatie:Enschedese Uitdaging Aanmelden



Beursvloer Hof van Twentse Uitdaging vrijdagmiddag 11 oktober Noaberhoes
van v.v. Rood/Zwart Delden. Meer informatie: Hof van Twentse Uitdaging



Haaksbergse Uitdaging. Meer informatie: Haaksbergse Uitdaging



De Slinger Hengelo. Meer informatie: De Slinger Hengelo



De “Slingers” en “Uitdagingen” zijn in z’n algemeenheid uiteraard heel
interessant voor de burgerinitiatieven! Niet alleen tijdens de Beursvloer of de
Slingerbeurs, maar het hele jaar door. Neem daarvoor contact op met de
desbetreffende organisatie.

