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Vrijwilligersbijeenkomst

Afgelopen dinsdag is er een vrijwilligersbijeenkomst geweest voor de vrijwilligers van
Atak. Er waren ongeveer 50 vrijwilligers aanwezig. Tijdens deze avond is uitleg
gegeven over het inhoudelijke plan voor het nieuwe poppodium en is er aandacht
geweest voor het vrijwilligersbeleid. Vanuit de vrijwilligers waren er veel vragen over
het programma, zoals: wanneer start het programma, wat voor soort acts komen er,
hoe is de verdeling tussen Enschede en Hengelo en wat gebeurt er met de naam
Atak? De andere vragen gingen vooral over het vrijwilligersbeleid: hoe ziet training en
opleiding eruit, kan ik hetzelfde werk blijven doen en is er sprake van een
vrijwilligersvergoeding? Vanuit de vrijwilligers kwamen verschillende suggestie om mee
te nemen, bijvoorbeeld het digitale planningssysteem van Atak, mogelijkheid tot
trainingen en opleiding en aandacht voor het team gevoel.
Van deze avond is een verslag gemaakt, zodat ook alle vrijwilligers die niet aanwezig
konden zijn geïnformeerd kunnen worden. Met de vrijwilligers is afgesproken dat zij
met vragen terecht kunnen bij Metropool. Ook zijn ze uitgenodigd om in gesprek te
gaan of alvast mee te lopen bij Metropool. Een aantal mensen heeft om een gesprek
gevraagd.

Aanwezigheid curator
De curator van Atak was aanwezig bij de bijeenkomst. Aanstaande dinsdag is  er een
gesprek met de curator voor  het gebruik van de ruimtes van Atak op korte termijn.
Hierbij gaat het met name over het gebruik van de oefenruimten en de reeds geplande
activiteiten.

Bovenstedelijk poppodium

Op 7 februari bent u in Metropool in Hengelo, geïnformeerd over het inhoudelijk plan
voor het nieuwe poppodium. De definitieve stukken worden volgende week ingediend,
waarna het voorstel 20 februari ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het college.

Krantenartikel Tubantia

Vanochtend 7 februari stond er in de Tubantia een artikel waarin de curator werd
geciteerd over zijn conclusies rondom het faillissement van Atak. Naar aanleiding
hiervan is er contact geweest met de curator. Het artikel is niet in afstemming met hem
geplaatst. Er is inderdaad contact geweest met de journalist, daarbij heeft hij
aangegeven dat het nog veel te vroeg is om conclusies te trekken en uitspraken te
doen. Hij distantieert zich van de inhoud van het artikel.
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Tijdlijn

· 12 februari randprogramma over ontwikkelingen Muziekkwartier met daarin
rol/plek bovenstedelijk poppodium;

· 20 februari collegebesluit over voorstel bovenstedelijk poppodium;
· Maart subsidiebeschikking beide gemeenten en implementatie governance- en

organisatiestructuur poppodium


