
Nieuwsbrief SLAK juni 2016 

 

Gezocht: Leden voor de Raad van Toezicht 

Er zijn op dit moment 2 vacatures bij de Raad van Toezicht van SLAK. 

De huidige bezetting van de Raad van Toezicht is 7 leden, waarvan 40 % uit  huurders bestaat. Daarnaast is er 

juridische, financiële en bouwkundige kennis vertegenwoordigd in de Raad. 

Er zijn nu 2 vacatures binnen de kring van de huurders. Gezien het werkgebied van SLAK gaat daarbij de 

voorkeur uit naar een lid uit Arnhem en een lid uit Nijmegen. 

De taken van de Raad zijn onder andere: goedkeuren van het beleidsplan en de begroting , vaststellen 

jaarrekening en jaarverslag, toezicht op de directie. In de vergaderingen van de RvT komen de grote lijnen van 

het beleid ter sprake, inclusief de grote projecten. De raad vergadert circa 4 tot 6 keer per jaar.  De functie is 

onbezoldigd, reiskosten worden vergoed. 

Bent u geïnteresseerd in het atelierbeleid en huurder van een atelier in Arnhem of Nijmegen?  Meldt u dan aan 

als geïnteresseerde in een lidmaatschap van onze Raad van Toezicht. Een commissie uit de huidige Raad van 

Toezicht zal een kennismakingsgesprek voeren en een voordracht doen. 

U kunt zich aanmelden bij: a.deblank@slak.nl 

 

 

 
 

Van donderdag 23 tot en met zaterdag 25 juni 2016  vindt in de binnenstad van Arnhem de tweede editie van 

het literaire festival Nieuwe Types plaats. Het festival vestigt de aandacht op nieuwe schrijvers, nieuwe 

verhalen en nieuwe vertelvormen.  

 

SLAK vindt het natuurlijk terecht dat jonge schrijftalenten in Arnhem in het zonnetje worden gezet, maar 

helemaal leuk is dat het initiatief een samenwerking is tussen onze Nijmeegse en Arnhemse huurders… Literair 

Productiehuis Wintertuin en boekwinkel WALTER slaan de handen ineen!  

 

Ook Rozet, Bibliotheek Arnhem, boekhandel Hijman Ongerijmd, boekhandel Het Colofon en andere partners 

uit de stad werken mee aan Nieuwe Types. Kijk voor meer informatie en voor het programma op de 

Festivalwebsite of op Facebook. 

  

 

 

 

mailto:a.deblank@slak.nl
http://www.nieuwetypes.nl/
https://www.facebook.com/events/478240909053892/?active_tab=highlights


Nieuw in beheer: Voormalig klooster Renkum 

 
SLAK heeft sinds kort het voormalige klooster aan de Utrechtseweg in Renkum in 

beheer. 

 

Dit gebouw biedt ruimte aan een tijdelijke bewoner, 3 ateliers en diverse 

opslagruimten.  

 

Dinsdag 28 juni worden de ateliers aangeboden via de aanbiedingenlijst.  

 

 

Stagiaire SLAK 
 

De komende maanden komt Mirte van Rooijen, masterstudente Kunstbeleid & 

Mecenaat aan de Radboud Universiteit in Nijmegen voor SLAK onderzoek doen naar de 

economische en sociaal-maatschappelijke waarde van ateliers voor de wijk en stad.  

 

Deze vraag is een gezamenlijke behoefte van atelierstichtingen uit Nederland en 

Vlaanderen, die via het Landelijk Overleg Ateliers (LOA) nauw contact met elkaar 

onderhouden.  

 

Heb je input voor het onderzoek van Mirte, stuur dan een mailtje naar algemeen@slak.nl.  

 

We wensen Mirte veel succes met haar onderzoek! 

 

 

Hoe werkt een atelierbeheerstichting? 
 

Hoe werkt een atelierbeheerstichting en welke moeilijkheden komen 

doorgaans bij dat werk kijken? Hoe worden de ateliervoorzieningen in 

provincie Noord-Brabant geregeld?  

 

En wat is het verschil tussen een antikraakstichting en een 

atelierbeheerstichting?  

 

Op deze vragen probeerde MEST Magazine (online community voor cultuur in Noord-Brabant) de afgelopen 

tijd antwoord te geven. MEST interviewde voor hun artikel ook Arno de Blank. Lees het artikel terug via:  

Facebook.  

 

 

Wat onze medewerkers zoal tegenkomen 

 
Onze medewerkers komen op veel verschillende locaties en treffen daar zo nu en dan vreemde 

dingen aan. 

 

Naar aanleiding van een melding over een storend hummend geluid in de verwarmings leidingen 

kwam onze opzichter deze gast in de ketelruimte tegen. 

 

Natuurlijk hoort een ketelruimte leeg te zijn, maar voor deze ene keer wilde hij wel een 

uitzondering maken en deze foto met jullie delen. 
 

Bekijk het actuele atelieraanbod op: SLAK aanbiedingenlijst. 
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