
: Onderzoeksrapport: De Kunst van het verenigen

Geachte heer Warmelink,

Wij zullen de conclusies en aanbevelingen in ons overleg met VRIJDAG meenemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:

N. Hoepman

Teamleider Cultuur & Vrijetijdseconomie

Domein Beleid

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen

Postbus 610
9700 AP Groningen

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

Gemeente Groningen
T.a.v. Rekenkamer Groningen
De heer H. Warmelink
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met de mevrouw r.m.l. Orleans, telefoon: 06-46423932.

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

Wij willen de opmerking maken dat we het aantal amateurverenigingen en regiogemeenten dat bevraagd is zeer 
beperkt vinden in het onderzoek en ons afvragen of de resultaten daarmee voldoende representatief zijn voor 
het gehele veld. Echter herkennen wij een groot deel van de opmerkingen die gemaakt zijn en zijn hierover al 
regelmatig met VRIJDAG in gesprek hetgeen zeker tot verbeteringen heeft geleid.

Wij hebben kennis genomen van het onderzoek van uw Rekenkamer naar de resultaten van fusie van de 
Stedelijke Muziekschool Groningen en de Kunstencentrum Groep. Als Provincie Groningen zijn wij 
opdrachtgever van het onderdeel Kultuurloket van VRIJDAG, de steunfunctie amateurkunst. U heeft in uw 
onderzoeksrapport ook hier enkele conclusies en aanbevelingen aan gewijd.
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De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische 
Zaken & Communicatie: 050 316 4160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84ABNA0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A
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