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INLEIDING
Een jaar anders dan anders
Vol goede moed en mooie plannen, zo begon 2020,
maar dat zou snel veranderen. Half maart sloeg de
coronacrisis toe. Afspraken werden afgezegd en de
overheid stelde een intelligente lockdown in. We
gingen direct aan de slag om ac viteiten om te ze en
of aan te passen. Natuurlijk waren er ook zaken die
niet door konden gaan, maar er werd zo snel en
dynamisch mogelijk gereageerd. Collega's van
Cultuurbedrijf RIQQ hebben subsidie aangevraagd
bij de provincie en bij de Rabobank om concertjes te
organiseren voor de verpleeghuizen en samen met
Innoforte maakten zij plannen voor een concert voor
zorgpersoneel. De combina efunc onarissen cultuur
schakelden om naar online dienstverlening voor het
onderwijs. Scholen waren in die jd moeilijk te
bereiken. Logisch: zij hadden snel te schakelen om
het thuisonderwijs te ondersteunen. Op onze beurt
konden wij hen (en de ouders) inspireren met
cultuurﬂitsen: handreikingen om met kunst en cultuur
aan de slag te gaan in de woonkamerklas.

Arild Veld

Tweede golf
De voorzich ge uitbreiding van ac viteiten in de
zomer smaakte naar meer. Na de zomer bleek het met
de besme ngscijfers echter de verkeerde kant op te
gaan. Vanaf 15 december ging Nederland opnieuw in
Lockdown. Al vanaf oktober waren er aangescherpte
maatregelen en werkten de meeste mensen weer
vanuit huis. Contacten met onze partners in
verschillende sectoren werden opnieuw zeer
moeizaam. Het subsidietraject voor een veelbelovend
langdurig project met zorgpartner A ent kwam in de
knel en het werd in toenemende mate moeilijk voor
collega's om het reguliere werk te blijven doen,
nieuwe aanpassingen te verzinnen en vooruit te kijken.

Het was een uitzonderlijk jaar, maar RIQQ deed wat
zij al jd doet: par jen verbinden, ondersteunen en
informeren en mogelijkheden zoeken om kunst en
cultuur toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk
mensen. Gezien de omstandigheden is er nog veel
wel gelukt.
Maatschappelijke rol voor
Openluch heater de Pinkenberg
Vanaf half mei traden de eerste versoepelingen op. In
eerste instan e zorgde dat voor extra onduidelijkheid
over wat er wel en niet mocht: mochten docenten
bijvoorbeeld weer muziekles geven in de Bundel? Tot
dat moment waren de deuren gesloten geweest.

Zoeken naar nieuwe wegen
Toch zijn er ook prach ge pareltjes ontstaan, hebben
we contact gehouden met onze achterban en is 'het
waarom' van kunst en cultuur nog zichtbaarder en
voelbaarder dan ooit. Juist dit jaar was duidelijk wat
kunst en cultuur ons biedt: ontmoe ng, gedeelde
ontwikkeling en trots, persoonlijke uitdaging, een
uitlaatklep, een manier om je mening te uiten of om
alles even te vergeten. Cultuur is hét domein waar
mensen verbondenheid vinden met zichzelf en
anderen. Wat de toekomst brengt is bij het uitbrengen
van dit jaarverslag nog niet duidelijk, maar waarom we
doen wat we doen, daar is geen twijfel over. En dat
betekent zoeken naar nieuwe wegen!

In de Pinkenberg hebben we grote aanpassingen
gedaan aan rou ng en zitplaatsen. Vanaf begin juni
was er – ondanks de nog geldende restric es - weer
meer mogelijk. Dat zorgde ervoor dat we weer konden
nadenken over een (aangepaste)
zomerprogrammering. Het theater bleek bovendien
een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen voor
verenigingen en cultureel ondernemers die op die
loca e toch nog enkele repe es of andere
ac viteiten konden organiseren.
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De geplande huiskamerconcertjes werden in tuinen
en binnenplaatsen gegeven en er werd een
videovoorstelling gemaakt die in verzorgingshuizen
rondging. De Denktank Kunst en Ouderen kwam in het
openluch heater samen. Bij cultuurpar cipa e zijn
goede stappen gezet rich ng duurzame samenwerking
met een zorginstelling en in het onderwijs wordt hard
gewerkt aan het betrekken van ambassadeurs uit de
samenleving bij het Meer Muziek in de Klas project.

Hebben we onze resultaten
en doelstellingen gehaald?
Het is duidelijk dat verschillende doelstellingen voor
2020 in ons werk niet zijn behaald. Waar mogelijk
zijn aanpassingen gedaan, maar verschillende
onderdelen van het werk zijn wegvallen.
Gelukkig gebeurden er ook mooie dingen. In het
theater waren er zes kindervoorstellingen en vijf
voorstellingen voor volwassenen. Door de maatregelen
waren hierbij 1500 bezoekers aanwezig.
Daarnaast gaf Openluch heater
de Pinkenberg ruimte aan:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

24 repe es van zes
amateurkunstverenigingen
twee professionele ensembles
(waaronder Phion),
een talkshow,
een uitvaart,
twee kerkdiensten en
verschillende vergaderingen van
een studentenvereniging.

Bij deze ac viteiten waren in totaal ook nog eens
1000 bezoekers aanwezig.
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Financiële ontwikkelingen
Aan het eind van 2020 kondigde de gemeente
verschillende bezuinigingen op het budget van RIQQ
aan. Deze zijn bij de gemeenteraad onder de aandacht
gebracht door middel van een factsheet en een
inspraakbijdrage jdens een raadsvergadering. Eén van
de bezuinigingsmaatregelen is aangehouden. In het
nieuwe jaar gaat Cultuurbedrijf RIQQ met de
gemeente en wethouder in gesprek over de ﬁnanciële
basis van de organisa e, over de taakstelling en over
de wensen en behoe en vanuit de Rhedense
samenleving op het gebied van kunst en cultuur.

Cultuureducatie
Invloed van Corona
De voornemens voor 2020 waren vanaf maart
moeilijk te realiseren. Tijdens de eerste lockdown
sloten de scholen, podia en musea. Geplande
projecten en bijeenkomsten vervielen. Een deel van
het werk kwam tot s lstand. Ook in de cultuursector.
Maar ook al snel begon het te bewegen. De
cultuursector rich e zich op wat online mogelijk
was. De combina efunc onarissen cultuur bij RIQQ
onderzochten wat zij vanuit hun rol en taak konden
betekenen voor de leerlingen in het basisonderwijs,
de leerkrachten en de kunstdocenten.

Reizen in de Tijd
De erfgoedleerlijn Reizen in de Tijd is doorontwikkeld
met behulp van Erfgoed Gelderland. Jolijn Rietbergen en
Jacoline Zilverschoon begeleidden de ontwikkeling bij de
erfgoedinstellingen. Het grootste deel werd ontwikkeld
met subsidiegeld van FCP, gemeente Rheden en
Rozendaal. Een klein gedeelte van het ontwikkelde
aanbod is ontstaan door later aanhakende organisa es.
In 2020 vonden twee van de zeven geplande pilots
plaats: één in het Geologisch Museum met OBS
Daalhuizen en één bij de Rosendaelse beek met de
Bekens ch ng en Dorpsschool Rozendaal.

Vijf cultuurﬂitsen
We wilden de leerkrachten ondersteunen en
kinderen thuis aan de slag laten gaan met cultuur. In
het voorjaar zijn vijf cultuurﬂitsen voor scholen
gemaakt. Twee daarvan zijn selec es van
interessante online lessen voor de kinderen thuis,
voor ouders en leerkrachten. Twee cultuurﬂitsen zijn
cultuurlessen voor in de woonkamerklas, gemaakt in
samenwerking met kunstdocenten Si-Moon en
Laurien Kuster. En de laatste was een selec e van
online en fysiek aanbod in de zomervakan e.

Ook werden nog enkele lessen in het Pop Up Museum
'75 jaar bevrijding in Velp' uitgevoerd. Later hee de
gemeente Rheden koﬀertjes voor in de klas ontwikkeld.
Door de slui ng van de scholen en musea hebben
Kasteel Rosendael, kasteel Middachten en de Dierense
Sjoel geen pilots met leerlingen kunnen uitvoeren.

In 2020 werkten we verder aan duurzame
cultuureduca e door middel van:
1. Leerlijn Reizen in de Tijd 2019-2021
2. Cultuureduca e met Kwaliteit 2021-2024
3. Méér Muziek in de Klas 2021-2023
Elke leerlijn vraagt om een andere aanpak, hee een
andere ﬁnancieringsbasis en hee te maken met
andere partners.
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Deze lessen zijn in 2020 (pilot)klaar opgeleverd en zijn toegevoegd aan het pla orm:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

De Bonte Beestenverzameling van Boer Bas
Feest in het kasteel
De museumassistent in Geologisch Museum Velp
Steengoed: keigaaf!
Kijkje in de kasteelkeuken
Middachten: de graaf, de jonkvrouw en de kok
Beken en Sprengen De Rozendaalse Beek
Beken en Sprengen De Soerense Beek
Erfgoedwijsheid en Jodendom
Koﬀertjes uit de Oorlog

Munnikenhof Rheden (2019)
Kasteel Rosendael
Geologisch Museum Velp (2019)
Geologisch Museum Velp
Kasteel Rosendael
Kasteel Middachten
Beken S ch ng
Beken S ch ng
Dierense Sjoel
Gemeente Rheden Toerisme (uit eigen middelen)

Zeven nieuwe scholen doen mee met CmK
In september deed RIQQ in opdracht van Cultuur
Oost een inventarisa e naar de belangstelling voor
scholen voor CmK (2021-2024). Vij ien scholen (16
loca es) in het basisonderwijs en een VMBO- school
schreven zich in als belangstellende. Daarvan zijn er
zeven scholen nieuw, deze scholen hebben niet
eerder een aanvraag gedaan bij subsidieregelingen
voor cultuureduca e.
Route Cultuureduca e
Samen met Cultuur Oost en vier Gelderse collegainstellingen: Amphion, De Muzehof, Cultuurkust en
Cultuurplein Noord Veluwe, werkten de
Combina efunc onarissen Cultuur aan het door
ontwikkelen van de Route Cultuureduca e. De Route
Cultuureduca e neemt leerkrachten mee in het
proces om CmK op hun scholen vorm te geven.

Verbinding Blink! en Reizen in de Tijd
Educa eontwikkelaar Jolijn Rietbergen hee voor
RIQQ een advies geschreven over de verbinding van
erfgoed aan thema's in het curriculum en op welke
manier dit verdiepend kan zijn voor de leerlingen.
Volgend jaar werken we dit uit en ontsluiten we dit
voor leerkrachten in het basisonderwijs.
Cultuureduca e met Kwaliteit
Voor de regeling Cultuureduca e met Kwaliteit
(CmK) was 2020 het laatste jaar voor de Holtbanck,
Mauri usschool, Dorpsschool Rozendaal en 't
Sterrenbos. Vanwege corona was het las g om de
bijbehorende ac viteiten door te laten gaan. CmK
bracht de scholen een leerlijn en gaf verdieping in
cultuureduca e, zoals een circuit waarbij leerlingen
vijf weken verdiepend werken aan een beeldend
thema uit een museum en afsluiten met een
museumbezoek. De scholen werkten met
externe kunstdocenten, zoals Simone Kuijpers
en Daniëlle Bouwmeester aan de leerlijn en hun
eigen vaardigheden.

6

Méér Muziek in de Klas 2021-2023
In 2020 sloot Rheden zich aan bij het landelijke
ini a ef Méér Muziek in de Klas. Cultuurbedrijf RIQQ
werkt hiermee aan een regionale samenwerking voor
structureel muziekonderwijs in onze gemeente én in
Gelderland Midden met gemeente Arnhem,
Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. We werken veel
samen met Cultuur Oost en de organisa e Méér
Muziek in de Klas.
Op 29 oktober 2020 vond de eerste Muziektafel plaats:
de kick-oﬀ van Méér Muziek in de Klas Lokaal
Gelderland Midden. In deze kick-oﬀ spraken meer dan
50 aanwezigen de inten e uit om samen te werken
aan muziekonderwijs voor álle kinderen. Méér Muziek
in de Klas hee een speciﬁeke aanpak die uitgaat van
maatschappelijk draagvlak door samenwerking met
lokale en regionale par jen én de private sector.
Impuls Muziekonderwijs
Basisschool De Arnhorst, De Prins Bernhardschool, De
Mauri usschool, Roncallischool, Montessori
Kindcentrum Anne Frank en De Kameleon genoten van
het laatste jaar ﬁnanciële bijdrage uit de
subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs van Fonds
voor Cultuurpar cipa e. De Wensvogel neemt nog een
jaar deel aan de driejarige regeling.
Door de Impuls Muziekonderwijs implementeerden de
scholen een muziekmethode en ontwikkelden
leerkrachten zich om beter muziekles te kunnen
bieden. De scholen hebben samengewerkt met
muziekdocenten uit de regio zoals Sander Spaan,
Christa Boerman en Marjolein Peters.

Ook jdens de corona crisis konden we daardoor bij
elkaar komen met de ICC-ers van Delta en PCBO. Het
ICC-overleg van Veluwezoom is door wijzigingen van
taken en rollen getransformeerd naar een Expertgroep
Cultuureduca e, bestaande uit drie ICC-ers en de twee
combina efunc onarissen, die zich bezighouden met
de verdieping en verbreding van cultuur bij thema's in
het onderwijs. In het vierde kwartaal van 2020 hebben
we een start gemaakt met deze groep. Volgend jaar
wordt de exper se verbreed naar alle ICC-ers.
Daarnaast hebben we voor de ICC-ers én directeuren
van de basisscholen in het najaar drie bijeenkomsten
georganiseerd over CmK 2021-2024 en Méér Muziek
in de Klas. Daarin zijn de scholen geïnformeerd en
ontwikkelwensen van scholen in kaart gebracht.

Samenwerking met de Interne Cultuurcoördinatoren
Om vorm te geven aan cultuuronderwijs binnen de
school is een stevige basis in de school nodig. Met
name als zij leerlijnen willen ontwikkelen en projecten
zoals CmK in gang willen ze en. Met de directeur en
Interne Cultuurcoördinator (ICC) werken we samen
aan de interne aansturing van die ontwikkelingen met
het team. Ondersteuning van de ICC-er is van groot
belang.

16 scholen

hebben interesse in CMK

In ICC-netwerken delen de cultuurcoördinatoren
kennis en kunde met elkaar. In 2020 experimenteerden
we met digitale ICC-overleggen via Teams.
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Sjors Zomer
Met het vooruitzicht dat weinig mensen in de
zomervakan e op vakan e zouden gaan, zijn
Sportbedrijf Rheden en Cultuurbedrijf RIQQ
aangehaakt bij Sjors Zomer. Wij hebben
cultuuraanbieders aangeschreven om hun programma
op de website te ze en en er is een ﬂyer gemaakt.

De Cijfers op een rij:
Invloed van Corona
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Aantal deelnemende scholen CmK:
Aantal deelnemende scholen Muziekimpuls:
Aantal scholen dat interesse hee in CmK 2021-2025
Aantal daarvan dat nog niet eerder genoot van cultuurregelingen
Aantal bezoeklessen ontwikkelt in Reizen in de Tijd
Aantal pilotbezoeken Reizen in de Tijd:
Bereik van de basisschoolleerlingen
(mede via de leerkrachten) door RIQQ:
Aantal cultuurﬂitsen Corona
Aantal inschrijvingen Sjors Crea ef
Inschrijvingen Sjors Zomer
Door subsidieregelingen extra beschikbaar voor onderwijs Rheden
Aanvragen jeugdfonds

4
6
16
7
10
2
100%
5
290
34
€ 105.000,00
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In september hee Cultuurbedrijf RIQQ in opdracht
van Cultuur-Oost een interessepeiling CmK onder
scholen gedaan. In 2021 start het nieuwe CmK
traject met RIQQ als penvoerder.
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Cultuurparticipatie
Cultuurpar cipa e gaat over het samen cultuur
maken en beleven, over betekenisvolle
ontmoe ngen. Par cipa eprojecten hebben dus
een zware dobber aan corona en de anderhalvemeter samenleving. We zijn blij met de projecten die
we succesvol hebben kunnen afronden. Ook hebben
we gemerkt dat corona een nieuwe impuls gaf aan
de opgebouwde netwerken rond de projecten. Dit
gaat de toekoms ge projecten zeker ten goede
komen. Tegelijker jd is het ontze end jammer
voor deelnemers en betrokkenen dat verschillende
projecten zijn onderbroken of in z'n geheel niet
zijn doorgaan.

Huiskamerconcertjes werden tuinconcertjes
Met name jdens de eerste golf hebben we ons
ingespannen om ad hoc alterna even te verzinnen. Zo
kreeg het idee achter de huiskamerconcertjes een
digitale variant: een vooraf opgenomen ﬁlmpje van
muzikante Lies Joosten werd op een IPad rondgebracht
langs veel cliënten van zorginstelling At-tent. Enkele
concertjes kregen daarnaast een ‘tuinvariant’, of er
werd gemusiceerd vanaf de binnen-plaats, waarbij het
publiek gezamenlijk toekeek vanuit de ‘loges’ (de
balkons). Dit gebeurde zowel bij A ent als bij Innoforte.
Digitale boekpresenta e
Ook het Zomerproject - schilderen in de natuur - kon
buiten doorgaan op 1,5 meter afstand, evenals enkele
zomerse bijeenkomsten van de Denktank Kunst &
Ouderen. Het project Verborgen Talenten vond een
waardig vervolg in het project Terug Naar Huis met een
zeer geslaagde - deels digitale - boekpresenta e in
samenwerking met Bibliotheek Veluwezoom.

Kunstspoor 7
De projectperiode van 'Kunstspoor 7' is eind 2020
afgesloten. Kunstspoor 7 liep van 1 oktober 2018 tot
31 december 2020 en is de overkoepelende tel van
alle par cipa eprojecten die we in deze periode
hebben uitgevoerd voor de zeven dorpen van de
gemeente Rheden. De meeste projecten zijn dan
ook afgerond, al dan niet vroeg jdig vanwege
corona. De verschillende fondsen hebben de
verantwoording van de projecten ontvangen
en goedgekeurd.
Van de elf projecten zijn er in 2020 vier afgerond
(Verborgen Talenten, Levenskunst,
Huiskamerconcertjes en Zomerproject), twee
projecten lopen nog (Theaterproject over Armoede,
Denktank Kunst & Ouderen), twee projecten zijn
vanwege corona afgebroken en krijgen in de
toekomst mogelijk een doorstart (Atlantaﬂat,
Ac viteitengids, Zilveren Zondag) en twee projecten
zijn in overleg met de fondsen niet uitgevoerd
(Circusproject en Slo es jn).
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Projecten na corona
Doorgaande projecten die net een beetje hun beslag
kregen - zoals de Ac viteitengids voor 65-plussers en
de Zilveren Zondagen - kunnen na corona nieuw leven
ingeblazen worden. Ook maakt het project in
samenwerking met de Atlantaﬂat in Velp mogelijk nog
een doorstart. Alleen het Circus-project en het
Slo es jn gingen deﬁni ef niet door. Gezien beide
projecten zich nog niet in de uitvoe-rende fase
bevonden en ook vanwege de tweede coronagolf van
afgelopen najaar, was dat de beste op e. Het
Theaterproject rond Armoede is verschoven naar de
maanden mei en juni 2021, ervan uitgaande dat de
scholen dan weer (deels) open zijn.
Wiekent Rheden

WieKent Rheden
Onvermeld mag ook niet blijven: het succesvolle
Rhedense dorpsini a ef ‘WieKent Rheden’, voor de
tweede keer in september, met een mix van ‘Cultuur,
Natuur & Aandacht’, waaraan Cultuurbedrijf RIQQ
zowel inhoudelijk als prak sch een bijdrage hee
kunnen leveren.

Wiekent Rheden

— Bewoner zorginstelling over de tuinconcerten:

“Dat ik dat nog mag meemaken, er wordt hier wel goed voor ons
gezorgd maar muziek is toch ook wel heel mooi! Het leven is
meer dan eten en drinken.”
— Manager dagbehandeling A ent:

“Voor onze doelgroep zijn de initiatieven van het RIQQ zo
waardevol, omdat zelfs mensen met zware dementie soms nog in
staat zijn zich de kunstactiviteiten te herinneren. Tevens zijn de
activiteiten inspirerend, vernieuwend en rustgevend voor hen.”
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Gerrit van Middelkoop

Cultuurprogrammering
Cultuurbedrijf RIQQ had volop plannen voor een
mooie programmering in 2020. Kindervoorstellingen
in de Pinkenberg waren al vastgelegd en overige
programmering stond in de s jgers. Ook met
muziekdocenten en amateurverenigingen waren
we volop in contact over nieuwe ini a even en
mogelijkheden, maar toen kwam corona. We
hebben zo snel mogelijk gezocht naar wat er wél
mogelijk was. We hebben een mooie ac viteiten
kunnen organiseren en verschillende organisa es
uit de brand kunnen helpen. Helaas is ook bij de
programmering een aantal ac viteiten deﬁni ef
niet door kunnen gaan.
Middachten
De programmering voor Middachten was
(mondeling) helemaal in kannen en kruiken. Helaas
konden er vanwege corona geen evenementen
plaatsvinden op het landgoed. Alle voorstellingen
zijn geannuleerd met de inten e de voorstellingen
door te schuiven naar 2021.
Pinkenberg
Bij Openluch heater De Pinkenberg zijn we snel
gestart met het coronaproof maken van het theater.
De anderhalvemeter-maatregel zorgde ervoor dat er
80 bankjes op de tribune gebruikt konden worden.
Personen uit hetzelfde huishouden namen met z'n
tweeën op een bankje plaats. Zo bleef er een
capaciteit van ongeveer 130 bezoekers per
voorstelling over. Op basis hiervan zijn de afspraken
met de reeds geboekte gezelschappen en ar esten
aangepast en hebben zij een aantal voorstellingen
twee keer op een middag gespeeld. In 2020 dacht
RIQQ bovendien mee met de gemeente over de
renova e van het theater en star e een crowd11
fundingsac e voor de renova e van de tribune.

Pinkenberg Kindervoorstellingen
De afspraken met de ar esten voor de kindervoorstellingen konden zonder al te veel problemen
aangepast worden waardoor we, met inachtneming
van de coronamaatregelen, zoveel mogelijk bezoekers
konden toelaten. Eén voorstelling is twee keer
uitgevoerd. Ondanks deze noodgrepen werd het
openluch heater door een aanzienlijk lager aantal
bezoekers bezocht in 2020; ca 1000 bezoeken minder
dan gemiddeld over de afgelopen jaren.
Zeven voorstellingen met gezamenlijk 721 bezoekers
Ÿ gemiddeld 103 bezoekers per voorstelling
Ÿ

Pinkenberg overige voorstellingen
In 2020 hebben we de eerste edi e van Beeldenpark de
Pinkenberg georganiseerd. Samen met kunstenaar Gerrit
van Middelkoop hebben we een route door het theater
ontworpen. Langs deze route hebben vijf kunstenaars
verschillende kunstwerken geplaatst. In de periode juni
t/m augustus was het Beeldenpark op zondagen tussen
13:00 en 17:00 uur te bezoeken.
Ÿ Vijf kunstenaars
Ÿ alle zondagen van juni t/m augustus
Ÿ 643 bezoekers

Nieuw

Beeldenpark Pinkenberg

Pinkenberg verhuur
De coronacrisis zorgde voor afzeggingen van alle
verhuur die gepland stond. Dat was een
tegenvaller. RIQQ hee vervolgens het theater
beschikbaar gesteld aan organisa es die vanwege
de maatregelen niet meer op hun vaste loca es
ac viteiten konden organiseren. Hierdoor hebben
verschillende amateurverenigingen toch kunnen
repeteren in de open lucht. Daarnaast zijn er
voorstellingen georganiseerd door externe par jen.
Ook een kerkgenootschap wist het theater te
vinden en de HAN hee studiejaar 2020/2021
afgetrapt in het theater.
Ÿ 18 repe es door 5 amateurverenigingen
Ÿ Drie voorstellingen met gezamenlijk
160 bezoekers
Ÿ Twee kerkdiensten
Ÿ Gemiddeld 454 bezoekers per voorstelling
Coronaconcerten
Tussen mei en september organiseerde RIQQ 30
'coronaconcertjes'. Diverse ar esten traden op in
tuinen, binnenplaatsen en parkeerplaatsen van
verschillende verpleeghuizen in de gemeente.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

10 concertjes met gemeente/Innoforte bijdrage
20 concertjes met RABO/Provincie subsidie
14 musici/dansers
Een technicus

Geërfdenconcerten
2020 zou de 20ste jaargang zijn voor de geërfden
concerten. In verband met de geldende maatregelen hee er helaas geen geërfdenconcert plaats
gevonden.
RABO Burgemeester de Bruinprijs
Begin 2020 is de commissie RABO Burgemeester de
Bruinprijs bij twee keer bij elkaar geweest. Echter,
door de omstandigheden was er in 2020 geen
prijsuitreiking.
Amateurverenigingen
In 2020 waren er 13 muziekverenigingen, 13 koren
en zes theaterverenigingen ac ef in de gemeente.
In november hee een nieuw koor zich
geregistreerd terwijl in december de March &
Showband Van de Zandt uit Velp is opgeheven.

Muziekdocenten
Verschillende muziekdocenten verzorgden in 2020 piano,
gitaar, hobo, saxofoon, cello en zanglessen in de lokalen
van RIQQ. Ook werden in de zaal van de Bundel
bandrepe es gehouden. Gedurende het jaar zijn de
lessen regelma g onderbroken omdat het gebouw
gesloten moest worden. Met de docenten is een plan
gemaakt voor een maandelijks terugkerend Open Podium
in de Bundel. Hiermee is in februari een start gemaakt.
De volgende edi es konden niet doorgaan.
Ÿ Diverse instrumentale lessen
Ÿ Bandrepe es
Ÿ Open podium
Zilveren Zondag
In 2020 hebben er twee voorstellingen in het kader van
de Zilveren Zondag plaatsgevonden. Een in het Dorpshuis
in Rheden en een in de Bundel in Dieren. De werkgroep is
twee keer bij elkaar geko-men. In het najaar hebben we
het project afgesloten en de verantwoordingen
afgehandeld.
Ÿ 2 voorstellingen
Ÿ Gemiddeld 15 bezoekers per voorstelling
Theothorne
Ook in 2020 speelde Cultuurbedrijf RIQQ een rol in de
pogingen een samenwerking rondom de pro-grammering
in schouwburg Theothorne vorm te geven. RIQQ speelde
hierbij voornamelijk een ver-bindende en adviserende
rol. Samen met Filmhuis Dieren, RhederArt, Rhedelijk
Cultureel en Michiel Beltman hebben we geprobeerd te
komen tot een ‘doorstart’ van Theothorne. Deze
pogingen zijn in het voorjaar gestrand. Eind 2020 is er
weer beweging in gekomen waarbij RIQQ gevraagd is een
12 be-middelende rol op zich te nemen.

Makelaarsfunctie
Per jaar adviseert en ondersteunt RIQQ zo'n 110 organisa es, zelfstandige kunstdocenten, verenigingen en
culturele ini a even uit Rheden met speciﬁeke vragen. Daarnaast bieden we op onze website, nieuwsbrief, en
cultuurmarktplaats een podium aan zo'n 200 cultuuraanbieders en kunstenaars en vinden jaarlijks ruim 90
cultuuraanbieders een plek in de publica es Sjors Crea ef en de ac viteitengids voor ouderen. We verbinden
cultuurprofessionals met elkaar en met organisa es en geïnteresseerden in de regio. We krijgen vaak vragen
waar we graag onze denkkracht voor inze en. Soms is dat eenmalig, soms sluiten we aan bij werkgroepen of
denktanks. Hieronder lees je een greep uit de vragen die we het afgelopen jaar zoal kregen.

een greep uit de vragen
“We zijn op zoek naar een saxdocent, kennen jullie iemand?”

“Kan ik bij jullie
vrijwilligerswerk doen?"

“Willen jullie meedenken over een crea ef
randprogramma van de gemeentelijke
Vrijwilligersdag in november?”
- Incluzio

“We willen de wandeldriedaagse in juni ar s ek
aankleden, hebben jullie daar ideeën bij?”
– zorginstelling Innoforte

“Kunnen jullie meedenken met WieKent Rheden?
Denk aan ps atelierroute bij winkeliers,
promomateriaal, expo-materiaal etc.” - ?

We willen het speelplein in Velp Zuid
rookvrij maken. Daarvoor willen we een
kunstenaar inze en. Kennen jullie
iemand?” - onderwijs.

We geven een muziekworkshop,
weten jullie hoe ik aan instrumenten
kan komen hiervoor?
'Kunnen jullie een aanvraag
doen bij het Jeugdcultuurfonds
voor mijn dochter?'
- Een ouder

Kunnen jullie bijdragen aan
het Loket Vrijwilligerswerk?

Willen jullie meedenken over
een kunstproject in Dieren?
Buurtschap Dieren

“Ik ben een kunstenaar, is het
mogelijk om in de bibliotheek te
exposeren?” Kunstenaar

Kunnen jullie meedenken met
aanbod voor mantelzorgers?
Zorginstelling A ent
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Kunnen onze leerlingen een
voorstelling geven bij Theothorne?
- De Tender

Kunst en cultuur
maak je samen.
Wij deden ook in 2020 ons werk in samenwerking
met al onze partners uit het onderwijs, zorg en welzijn
en met heel veel lokale cultureel ondernemers,
kunstenaars, kunstdocenten, programmeurs en
vrijwilligers. Dit zijn onder andere, maar zeker
niet uitsluitend:
Jikke Göbel

Rhedelijk Cultureel

de gemeente Rheden

Kasteel Rosendael

vrijwilligers van de Pinkenberg
Attent

vrijwilligers van de
Denktank Kunst en Ouderen

Stichting Stoer
scholengroepen
Veluwezoom

de Rhedense-Doesburgse Uitdaging

RhederArt

MVT

het Filmhuis

Podium Janssen en de Feijter
Bibliotheek
Veluwezoom

Het Gelders Orkest
kunstenaars van
Nieuwe Ruimte

Sportbedrijf Rheden

Incluzio

Theothorne
vele zelfstandige kunsten cultuurdocenten

Innoforte

verschillende
buurthuizen

Delta

Kamermuziekfestival
Zoom

Kasteel Middachten

Cultuur Oost
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PCBO

Erfgoed
Gelderland

Studio 26

Muziekschool Veluwezoom

De Organisatie
Doelstellingen zoals in de statuten:
De s ch ng hee ten doel:
Ÿ Het bevorderen van de culturele ontwikkeling
van alle burgers in de gemeente. Dat omvat
alle schoolgebonden cultuureduca e en de
scholing van mensen in alle lee ijden en in
alle culturele disciplines.
Ÿ De produc e en organisa e van concrete
culturele ac viteiten waaronder concerten,
Ÿ theatervoorstellingen, exposi es, evenementen
en andere culturele gebeurtenissen.
Ÿ De ontwikkeling van nieuwe, innova eve
cultuurprojecten die verschillende
maatschappelijke verbindingen mogelijk maken.

Medewerkers
Het team van RIQQ bestond in 2020 uit negen vaste
medewerkers en 35 vrijwilligers. De vaste
medewerkers hadden gezamenlijk 6 Fte. Daarnaast was
er jdelijke vervanging voor een van de medewerkers,
met een omvang van 0,5 Fte. Helaas konden we dit jaar
geen gezamenlijke excursie met de medewerkers en
vrijwilligers organiseren. Ondanks dat er veel minder
ac viteiten mogelijk waren, hebben de vrijwilligers hun
passie en crea viteit ingezet op de volgende terreinen:
Ÿ programmering van de Pinkenberg en Middachten;
Ÿ cultuurpar cipa e projecten;
Ÿ verschillende commissies van beeldende kunst,
amateurkunsten en subsidieverlening.

Bestuur
De bestuursfunc es zijn onbezoldigd.
De direc efunc e werd bekleed door Jet Smeets.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

In de bestuursvergaderingen zijn onder andere
de volgende zaken aan de orde gekomen:
planning- en control-cyclus,
jaarplan en evalua e meerjarenbeleidsplan,
Governance Code Cultuur,
posi onering RIQQ,
personeelsmanagement,
ﬁnancieel management,
samenwerking met Bibliotheek Veluwezoom en
inhoudelijke ontwikkelingen toegelicht door
verschillende leden van het team van RIQQ.
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Bestuursleden eind 2019

Nevenfunc es

Thérèse-Sophie de Wit

Vice voorzi er Raad van
Toezicht S ch ng
Mondriaan in Heerlen

Harry Stoﬀels

N.v.t.

Frits van Aggelen

Voorzi er Inloophuis,
consultant Agnes en
Partners Vof. Mentor
vluchtelingenstudenten
via UAF.

Leonore Das

Organisa e adviseur
Berenschot
Penningmeester Diva
Dichtbij

Bedankt!
Cultuurbedrijf RIQQ bedankt: De Rabobank, Fonds
Sluyterman van Loo, RCOAK, Oranjefonds, VSBfonds,
de Dullerts ch ng, Fonds voor Cultuurpar cipa e,
Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Rheden en
alle samenwerkingspartners, de vrijwilligers en
vrienden van RIQQ voor het overleggen, brainstormen,
aanpassen en aanpakken in dit uitzonderlijke jaar!

COLOFON
Foto's Jikke Göbel, Mar jn Rothuizen, Leo Lamboo,
Wiekent Rheden en Cultuurbedrijf RIQQ.
Teun de Weger

Financiën
Ondanks grote uitdagingen is de ﬁnanciële situa e
van de organisa e eind 2020 redelijk stabiel. Er is
sprake van een klein verlies. Er is jdig bijgestuurd
en veel overleg geweest met de subsidieverstrekkers
van projectgelden. Door goede afspraken en het
omvormen van projecten is de schade beperkt
gebleven. Er was aanvankelijk sprake van een tekort,
opgebouwd door het wegvallen van huurinkomsten
en addi onele kosten voor aanpassingen in de
fysieke ruimte en de digitale reikwijdte, maar door
de Covid-subisidie 'een steuntje in de rug' is dit
tekort weer aangevuld. Door een compensa e van
het UWV voor kosten gemaakt in het verleden, komt
de organisa e nu zelfs op een kleine plus. Nog
steeds hee Cultuurbedrijf RIQQ geen vet op de
bo en.
Begro ng
De begro ng voor 2021 ter hoogte van €707.500,- is
door het bestuur op 22 september 2020 vastgesteld.
Er werd een subsidiebedrag door de gemeente
toegekend van €478.500,-, waarvan ca. € 75.000,voor subsidies aan amateurkunstverenigingen en
lokale ini a even. De overige benodigde middelen
worden door Cultuurbedrijf RIQQ gegenereerd uit
kaartverkoop en projectsubsidies. De gemeente
kondigde in het najaar van 2020 een
eﬃciencykor ng aan voor 2021 en een mogelijke
bezuiniging op het budget van RIQQ vanaf 2022.
Over deze laatste bezuiniging wordt nog gesproken.

Arild Veld
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