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Culturele verenigingen kunnen bij het Huis voor de Kunsten Limburg 

aankloppen voor advies en ondersteuning. Als provinciaal loket 

Verenigingsondersteuning heeft het Huis goed zicht op de uitdagingen en 

kansen voor culturele verenigingen. Eenvoudige vragen kunnen vaak al met één 

telefoontje of mailtje beantwoord worden. Of de vereniging krijgt het advies 

om aan één van de door het Huis georganiseerde cursussen en 

coachingstrajecten deel te nemen. Is de vraag complexer, dan volgt een 

intakegesprek op basis waarvan de consulenten van het Huis de 

ondersteuningsvraag en -behoefte van een vereniging in kaart brengen en 

advies op maat geven. Kan het Huis de vraag niet zelf beantwoorden, dan 

wordt de vereniging in contact gebracht met externe coaches.  
STIMULERINGSREGELING 

2019 
 
Het Huis heeft in samenwerking met 
koepelorganisaties Limburgse Bond 
van Muziekgezelschappen (LBM), 
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen 
(LBT), Verbindend Netwerk Koorzang 
Limburg (VNK-L) en Toneelhuis LFA een 
stimuleringsregeling opgezet om 
verenigingsondersteuning in Limburg een 
stevige impuls te geven.  
 

VOOR WIE? 
 
Verengingen die te maken hebben met 
bestuurlijke, financiële, beleidsmatige, 
artistieke of organisatorische uitdagingen 
kunnen een beroep doen op de 
stimuleringsregeling. De vereniging dient 
aangesloten te zijn bij de LBM, LBT, het 
VNK-L of Toneelhuis LFA.  

WAT? 
• Vergoeding van maximaal 50% van de 

coachingskosten (ook als meerdere verenigingen 
samen een traject volgen);  

• met een maximum € 500,- per traject; 

• coaching door een erkende coach; 

• de regeling geldt in 2019. 

 

HOE? 
• De verenging neemt contact op met het Huis; 

• er volgt een intakegesprek met een consulent van 
het Huis; 

• de consulent brengt een schriftelijk advies uit dat 
de basis vormt voor de toekenning van een 
financiële bijdrage; 

• het Huis brengt de vereniging in contact met een 
coach; 

• de vereniging volgt een coachingstraject; 

• na afronding volgt een evaluatie op basis waarvan 
het Huis de financiële bijdrage uitkeert. 

 

INFO? 
• www.hklimburg.nl/verenigingsondersteuning 
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