
Tiplijst Amateurkunst & Sport  

 

Tips samen doen: 

• Organiseer samen start van culturele en sport seizoen. Naast professionele kunst ook 

amateurkunst. Sport en cultuur op uitmarkt 

• Elkaars ruimtes/ locaties  gebruiken. Ook voor zichtbaarheid 

• Kunstcontainers op sportvelden 

• Lokale topsporter en kunstenaar aan belangrijk evenement koppelen 

• Begin met dans en circus. Beide creatief en bewegen: laaghangend fruit 

• Monumenten- run op monumentendag 

• Wandelen met gids. Wandelend verhalen vertellen 

• Rollenspel in sport en muziek (samenwerken, -spel, teamopstelling, tactiek) 

• Urban Art Sport Music Festival organiseren 

• Sportief en creatief zijn op elkaar aanvullende vaardigheden 

• Educatief koppelen in onderwijs: wat leer je ervan? 

• Clinics op scholen in programma 

• Samen werken met Scoren in de wijk 

• Koningsspelen: cultuur is ook ‘spel’ -) spelende mens 

• Structureel overleg (momenten) organiseren. Bijv. Kennisavonden sport en cultuur 

• Promoten van Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hoe?  

• Samen trainingen/cursussen geven, bijv. over besturen/ vrijwilligers/financiën  

• Voorbeeld amateurkunst en sport: DOS – DETO https://www.vriezenveenseharmo-

nie.nl/e100-voor-een-100-jarige/ 

• Boekje/ website aanbod combineren. Bijv. Boekje PO: Sport-Cultuur-Natuur 

• Sport en cultuur samen uitnodigen voor 1 thema/ cursus 

• Zoek actief samenwerking op naar bijv. benaderen lokale omroep 

• 1 loket sport en cultuur 

 

Kansen samen beleid: 

• Toegankelijkere begrippen: bewegen en creatief/ samen sporten en cultuur maken  

• Budget op Minima Pas van gemeenten 

• NPO middelen gemeenten benutten 

• Activiteitenbudget nodig voor gezamenlijke activiteiten 

• Zoek aansluiting sport en cultuur vanuit de rol van Doen vs Denken en Beslissen vs 

Dromen  

• Bij de gemeente aan de ‘voorkant’ bij het opstellen van aanvraagmogelijkheden op 

buurtniveau: Sport en amateurkunst noemen 

• Thema Urban/ Street =) groot politiek draagvlak =) ’nieuwe’ samenwerking.  

• Cultuur benoemen in (BRC) regelingen 

• Bij gemeenten domein overstijgend gedrag stimuleren 

• Regel het politiek. Voorbeeld: beide portefeuilles bij 1 wethouder 

• Cultuur en sport ecosystemen verbinden 
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