
Factsheet 2019 

Cultuurnota Spelender-wijs 

ZOOM festival 2019 



inwoners vinden cultuur 
belangrijk in het dagelijks 
leven

inwoners vinden financiële 
ondersteuning van cultuur 
door de gemeente belangrijk

cultuuraanbod 
in Rheden

culturele instellingen 
in Rheden

 Amateurkunst
Inwoners zijn actief lid van vereniging, 
club of gezelschap

Cultuureducatie
Inwoners vinden cultuureducatie op 
scholen belangrijk

Professionele programmering
Inwoners hebben het afgelopen jaar 
een cultuurinstelling/ evenement 
binnen de gemeente Rheden bezocht

Cultuurnota Spelender-wijs 2019-2026

algemene 
subsidieverordening 
Rheden

podiumvoorziening

≥ 45%

2018

2026

40%

≥ 91%

2018

2026

91%

≥ 79%

2018

2026

79%

 RiQQ 
subsidieregeling  amateur-
gezelschappen

RiQQ 
eenmalige subsidies 
culturele activiteiten met 
een  vernieuwend karakter

≥ 65%

2018

2026

61%

≥ 75%

2018

2026

72%

≥ 7,1

2018

2026

6,7

≥ 7,8

2018

2026

7,8

Actieve, spelende en 
musicerende leden bij 
amateurgezelschappen

bibliotheek 
vestigingen
Dieren, Rheden, Velp

1.000 3 1 5
Openluchttheater expositieruimten

professionele podia musea
Geologisch museum & 
Pop-up museum 2e WO

3 2 29 44
culturele amateur-
gezelschappen

aanbieders van 
culturele lessen & 
cursussen

Focuspunten 

Lokale regelingen 
ter bevordering cultuurparticipatie onder minima

Gelrepas Jeugdfonds Sport&Cultuur

Ambities 

Cultuuraanbod 2019

Lokale subsidieregelingenLokale subsidieregelingen
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Resultaten per focuspunt 2019

Amateurkunst

Amateurverenigingen 
zijn financieel ondersteund 
via RiQQ

Uitverkochte Wijktheater 
projecten  

26 3 22

400 deelnemers

700 bezoekers

wijkbewoners, muziek- en theaterverenigingen, 
basisschoolleerlingen, vrijwilligers dorpshuizen en 
ondernemers

2018-2019

Amateurvoorstellingen
Podiumvoorziening in 
schouwburgzaal Theothorne 
en Studio26 

26 3 22

> 5.000 bezoekers

100%

2018-2019 

+ € 250.000,- 
Rijkssubsidie

12
het

erfgoed-
project 660 

Cultuureducatie

2019

+ € 80.000,- 
externe subsidie 

2019 

7.500 tot 
10.000 
kwalitatieve cultuur 
contactmomenten 

Professionele programmering

17 103 15 ZOOM 
festival 

filmvoorstellingen 
(Rijkssubsidieregeling)

theatervoorstellingen 
RhederArt
Via podiumvoorziening 

voorstellingen 
via RiQQ

aanbieders

59 cultuur/sport

2019

inschrijvingen 

236 cultuur

424 sport

3136 bezoekers 

+basisschool-
workshop met

150 deelnemers4.849 bezoekers 9091 bezoekers 1650 bezoekers 

van de basisscholen 
worden door RIQQ 
ondersteund 
met de Rijks-
subsidieaanvraag CMK 
en/of de Muziekimpuls 
(Rijkssubsidieregeling)

van de basisscholen 
krijgen cultuur-
educatieve onder-
steuning van RiQQ 

voor basisscholen is 
opgezet door RIQQ

inschrijvingen naschools 
aanbod cultuur en sport  
door uitgave van Sjors 
Sportief/Sjors Creatief 
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huiskamerconcertjes
Specifiek voor mensen die het 
zwaar hebben en/of die langere 
tijd voor iemand zorgen. 

40     
Dansproject 
Samen dansen voor ouderen en 
kinderen 4 workshops en een 
voorstelling.

170 bezoekers 

134 kinderen
                   van 5 scholen

85   ouderen
                   van 5 verzorgingshuizen

Theaterproject 
‘Wat is Rijkdom’  
2019-2020 voorbereiding

theaterproject voor middelbare 
scholieren.

Seniorenproject 
Rimpelingen

10    projecten

415    deelnemers

2.000 bezoekers 

    
Verborgen talenten
2019 gestart

het kunstmaatjesproject, 
een project waar je culturele 
talenten (her)ontdekt worden.

    
Project Kunstspoor 
2018-2020 vervolg op project Rimpelingen 
Met kunstprojecten in de 
samenleving in onze zeven 
kernen waarbij cultuur wordt 
ingezet om te ontmoeten, te 
ontspannen en stimulering 
actieve cultuurparticipatie.

Individuele kunstenaars 
en cultuurdocenten 
zijn via RiQQ gekoppeld aan 
het onderwijs of zijn ingezet 
bij projecten in het sociale 
domein. Dit is naast de 
reguliere inzet van docenten in 
het onderwijs.

20
Een Activiteitengids voor 
senioren 
Een uitgave voor cultuur, 
bewegen, ontspanning en 
ontmoeting.

Atlantaflat Velp
kunstproject
Creëren van verbinding 
tussen bewoners door middel 
van kunst.

cultureel café 
‘zilveren zondag’ 
vanaf 2019 maandelijks 

met films, lezingen, kennis-
uitwisseling en verdieping. 

Kijken en creëren 
in de natuur
Een schildercursus voor thuis-
wonende senioren en ouderen 
uit verzorgingstehuizen.

    
Bibliotheek Veluwezoom
Diverse activiteiten, onder 
andere: boekenweek, leeskring 
en boekpromotie.

+ 60      literaire                
                       activiteiten

>1.000 bezoekers 

Projecten en activiteiten 2019
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Start renovatie 
openluchttheater 
pinkenberg 

extra projectsubsidies
RiQQ heeft extra middelen voor 
de Rhedense cultuursector 
gerealiseerd naast de 
gemeentelijke subsidie.

Vaststelling 
Podiumvoorziening 
Vaststelling in de 
gemeenteraad.

€750.000,-. Cultuurnota 
Spelender-wijs 
Vaststelling in de 
gemeenteraad.

Opening 
‘de Bundel’ Dieren 

Renovatie van het gebouw 
de Bundel. (o.a. RiQQ en 
Bibliotheek in 1 gebouw)

Opening 
pop-up museum 

Heropening 
Joods monument 
Ellecom 

Organisatie
LANDgoed festival 
bij Kasteel Middachten en 
kasteel Rozendaal.

Meerjarenafspraak 2020-2024

tussen gemeente, RiQQ, Bibliotheek 
Veluwezoom, Sportbedrijf Rheden 
en alle basisscholen over inzet 
combinatiefunctionarissen cultuur, 
mediawijsheid/leesbevordering en sport.

Dit is een uitgave van:

 Gelders Orkest met Cristina Branco
Pinkenberg-De Mol

Pinkenberg-De Mol

2175 bezoekers 


