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Alle andere themalijnen hebben
er eigen projecten aan gekoppeld.
Er zijn extra workshops in scholen
gehouden en in de participatielijn
zijn prachtige verhalenprojecten ontstaan waarbij jongeren
stillevens maakten op basis van
een verkenning met ouderen. De
stillevens zijn niet alleen de hele
Achterhoek doorgegaan maar ook
in het provinciehuis geëxposeerd
en daardoor ook in Nieuwspoort
in De Haag, in diverse landelijke

Inderdaad, het was een prachtig jaar, 2018. Voor ons gevoel waren we nog
maar nauwelijks gestart met het nieuwe pact of de prachtige projecten en
kansen op verbinding vlogen ons om de oren. In 2018 hebben we vanuit
het thema 350 jaar Achterhoek gewerkt. Dat heeft tot diverse prachtige
verbindingen tussen de deelprojecten binnen het pact geleid. Zo is Plat
Gespöld vanuit ECAL in samenwerking met de DRU Cultuurfabriek bijvoorbeeld van een eenvoudige voorspeelavond doorgegroeid naar een spetterend Achterhoeks popfestival. En het overkoepelende stillevens-project
van Louise te Poele vanuit de themalijn Innovatie heeft, onder leiding van
Erna aan de Stegge van Cultuur Oost tot een enorme zichtbare exposure
voor alle inwoners geleid.
dagbladen, en ze gingen mee naar
het afscheid van de commissaris
van de koningin, Clemens Cornielje. En last but not least, Louise te
Poele is door diverse gemeenten
gevraagd ook stillevens voor hen
samen te stellen. Over exposure
voor de kunst(enaars) gesproken.
Maar dat niet alleen. In 2018 bleek
ook hoe opvallend de samenwerking binnen maar ook mét het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek is.

We vallen landelijk op. Het ministerie van OC&W gaat vanaf 2021
haar cultuurbeleid inrichten in
regioprofielen. Regio’s kunnen zich
daar zelf voor aanmelden. De Achterhoek had dat in eerste instantie
niet gedaan maar we zijn alsnog
gevraagd ons te melden. Omdat
we een voorbeeld zijn voor andere
niet-stedelijke regio’s qua samenwerking en verbinding, ook vanwege de goedlopende samenwerking
tussen cultuur en andere domeinen. En het Cultuur- & Erfgoedpact
Achterhoek wordt gezien als een
prachtig, zichtbaar en werkend
uitvoeringsconstruct waardoor en
waarmee snelle slagen gemaakt
kunnen worden.
Samen met onze partner Cultuur
Oost kijken wij terug op een zeer
vruchtbaar jaar. Dat smaakt naar
meer. Meer cultuur en erfgoed,
meer verbinding, meer Achterhoek
op de kaart.



Van links naar rechts:
Ton Krabbenborg, Boogiewoogie (a.i.)
Erna aan de Stegge, Cultuur Oost
Manuel Hezeman, Achterhoek Toerisme
Maria van der Post, Projectondersteuner
Ester van de Haar, Gruitpoort en penvoeder/
kwartiermaker
Juliette Hofman, DRU Cultuurfabriek

Namens de Cultuurcoalitie,
Ester van de Haar
Penvoeder en Kwartiermaker
Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek

Niet op de foto: Femia Siero,
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
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Het Cultuur- en
Erfgoedpact Achterhoek
2017-2020 in cijfers
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18 32 10

Provincie Gelderland
5 cultuurcoalitiepartners
4 themalijnen

• Innovatie
18 projecten
• Educatie:
32 projecten
• Toerisme:
4 projecten
• Participatie:
52 projecten

52
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Totaal: 103 projecten

103
1458
2956
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9 Achterhoekse gemeenten, te weten de gemeenten Aalten,
Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterwijk
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Ruim 100 projecten
en vele Achterhoekse samenwerkingspartners per project
Kortom, 4 jaar lang nieuwe verbindingen in cultuur en erfgoed
in de Achterhoek

De Achterhoek telt:
1.458 rijksmonumenten - gemiddeld 1 rijksmonument per km2
2.956 gemeentelijke monumenten.
10 rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten
2 gemeentelijk beschermde dorpsgezichten
2 nationale landschappen
201 terreinen van archeologische waarde, (waarvan 150 van hoge of zeer
hoge waarde)
669 culturele voorzieningen
meer dan 600 culturele verenigingen

Missie van het pact:
Het versterken en zichtbaar maken van de culturele identiteit en
leefbaarheid van de Achterhoek, met als dragers cultuur, erfgoed
en amateurkunst.

Doelen die we met het pact beogen:

10

201

600
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10 projectleiders

•	Verbinding tussen cultuur en erfgoed versterken in concrete,
regioversterkende, kwalitatieve en bovenlokale projecten.
•	Versterking Achterhoekse culturele infrastructuur, professionele en
amateur instellingen lokaal, zodat partijen elkaar (beter) leren kennen
en verbindingen kunnen leggen.
•	Cultuur verbinden met zorg en welzijn.
•	Aansluiten bij vrijetijdseconomie, toerisme en recreatie rondom
cultureel erfgoed bevorderen.
•	De eigen omgeving beter beleefbaar maken voor de inwoners
van de Achterhoek en de bezoekers.
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Resultaten per themalijn

Themalijn Toerisme

Cultuurcoalitie Achterhoek
Educatie & Erfgoed
Dru Cultuurfabriek & ECAL

Toerisme – Cultuurzomer Achterhoek

PROJECTLEIDER		

Liesbeth Schepers

PERIODE		

2018

Beoogd resultaat van deze themalijn

Participatie

Cultuur en erfgoed in de Achterhoek in de etalage zetten bij toeristen en
eigen inwoners door gezamenlijke communicatie te voeren voor zomerse
culturele evenementen.

Gruitpoort
Boogie Woogie

In de zomer barst het in de Achterhoek van de culturele evenementen!
Niet alleen in de grote steden, maar zeker ook in de kleinere dorpen bruist
het. Culturele festiviteiten voor de Achterhoekers en zeker ook voor de
bezoekers van de regio heeft de Achterhoek heeft een brede waaier aan
cultuur te bieden. Voor jong tot oud is er van alles te beleven!
Van Mondriaan en Carel Willink tot aan de Zwarte Cross. Ook literaire bijeenkomsten, toneel, culinaire evenementen en streekvoorstellingen vind
je in het gevarieerde zomerprogramma.

Toerisme
Achterhoek Toerisme

Innovatie

In het Project Cultuurzomer
In het Project Cultuurzomer Achterhoek worden jaarlijks de afzonderlijke,
bestaande cultuur-toeristische evenementen in de zomer met elkaar samengebracht, verbonden en gepromoot. Zo krijgt de regio meer profilering
en wordt een breder publiek bereikt. De evenementen van Cultuurzomer
Achterhoek worden in de etalage gezet middels o.a. een Cultuurzomer
magazine incl. huis aan huis verspreiding, een Cultuurzomer website, een
Facebookpagina, blogs, redactionele artikelen, filmpjes, etc. Ook worden er
jaarlijks bijeenkomsten voor evenementenorganisatoren in de Achterhoek
georganiseerd om het Achterhoekse netwerk te verstevigen en (nieuwe)
verbindingen te leggen.

KUNSTwerkt

Manuel Hezeman // Achterhoek Toerisme

“Het sterke van CEPA is dat het niet alleen versterkingen
en verbindingen legt binnen de culturele sector, maar ook
cross-sectoraal slagkracht heeft. Zowel Cultuur als Toerisme en recreatie plukken daar de vruchten van.”

350 jaar Achterhoek
Als thema voor de Cultuurzomer
in 2018 is ‘350 jaar Achterhoek’
gekozen. Hiervoor is een speciaal beeldmerk ontwikkeld, dat de
evenementen die met dat thema
aan de slag zijn gegaan, herkenbaar
maakten en ook zelf konden gebruiken in hun communicatie-uitingen.
In de communicatie-uitingen vanuit
Cultuurzomer is ook gebruik gemaakt van dit beeldmerk. Dit thema is uiteindelijk ook overgenomen door de andere themalijnen in het Cultuur- &
Erfgoedpact Achterhoek.

STICHTING
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THEMALIJN		
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DEELPROJECTEN
Offline
Het uitbrengen van een Cultuurzomer Achterhoek magazine
•	Produceren van een evenementenlijst, waaruit 50 tot 60 zomerse evenementen geselecteerd
worden voor het Cultuurzomer
magazine, waarbij gekeken wordt
naar een goede geografische
spreiding en een vertegenwoordiging van lokaal, bovenlokaal,
alsook de vertegenwoordiging
van alle rubrieken (en dus doelgroepen)
•	Vergaren van input voor (erfgoed)thema’s en 350 jaar Achterhoek voor redactionele achtergrondinformatie
•	Het uitbrengen en verspreiden
(incl. opmaak en drukken) van
een evenementenmagazine
c.q. krant met een oplage van
180.000 huis-aan-huis in de
deelnemende gemeenten
•	Bevoorrading van circa 350 ondernemers, toeristische informatiekantoren, etc. in de Achterhoek
(25.000 exemplaren)
•	Daarnaast: redactionele artikelen, promotie in regionale edities,
agenda’s in de Vakantiekrant

Online
•	In iedere deelnemende gemeente wordt een evenement gefilmd
(korte clip van max. 2 minuten)
en gepost op social media (YouTube en Facebook). Aan het einde
van de Cultuurzomer is hier een
compilatiefilm uit gedestilleerd.
•	De geselecteerde evenementen
worden op de website www.
cultuurzomerachterhoek.nl
geplaatst. Er wordt ook input
gestuurd vanuit overige organisatoren, dat plaatsen we zo veel
mogelijk. Het aantal bezoekers
7

Resultaten per themalijn

Themalijn Innovatie
Liesbeth Schepers // Achterhoek Toerisme

“Cultuur ligt voor het oprapen
in de Achterhoek!”

van de pagina ligt op circa 400
per maand. Facebook posts
c.q. advertenties jaarlijks circa
150 berichten c.q. advertenties
op de Facebookpagina www.
facebook.com/cultuurzomer .
In 2018 is het aantal personen
dat de FB pagina heeft geliked,
gegroeid van 1971 naar 3409.
De doorlopende advertentie die
is opgesteld om het aantal likes
te verhogen, is effectief gebleken. Het gemiddelde bereik per
week (mensen die de inhoud
van je pagina zien) ligt in 2018
wat lager dan in 2017, maar dit
is grotendeels te wijten aan de
aanpassingen die Facebook heeft
doorgevoerd. Er is een nieuwe
pagina op de website van Cultuurzomer aangemaakt voor film.
Deze wordt in 2019 gevuld.

Bijeenkomsten / overig
•	Dit jaar werd stilgestaan bij de
opening van het Cultuurzomer
Achterhoek seizoen tijdens
Hootchie Koe in Varsseveld,
traditioneel een van de eerste
evenementen van de Cultuurzomer. Den evenement met ook een
duidelijk link naar 350 jaar Achterhoek. Regio 8 was aanwezig
om de opening vast te leggen.
•	Jaarlijks evaluatie en indien
nodig bijsturen van activiteiten.
•	In 2017 is een restyle van het
Cultuurzomer logo gemaakt en
een huisstijlhandboek opgesteld.
In 2018 zijn deze aanpassingen
zichtbaar geworden in de communicatie-uitingen.
8

PARELS

THEMALIJN		

Innovatie

PROJECTLEIDER		

Mirjan Koldeweij en Erna aan de Stegge

PERIODE		

2018

in de afgelopen periode

•	Er is een solide basis in de samenwerking met Achterhoek Nieuws
(verspreiding Cultuurzomer magazine) en Studio Nieuwe Weide (verantwoordelijk voor de grafische vormgeving).
• De Facebookpagina is gegroeid.

Bereikcijfers Facebook

Beoogd resultaat van deze themalijn
Opdrachtgevers en kunstenaars tot sectoroverstijgende samenwerking
aanzetten, waarbij kunstenaars hun beeldkracht kunnen verzilveren en opdrachtgevers tot innovatie worden aangemoedigd. Per gemeente markante
voorbeeldprojecten op gang brengen. De Achterhoek als innovatieve regio
profileren. De connectie tussen cultuur, erfgoed en andere sectoren een
blijvend karakter geven.

DEELPROJECTEN
Korte beschrijving van
resultaat en bereik

N.b. In 2018 is ook Zutphen aangesloten in de promotionele campagne
als betalende partner.

PUZZELS in de afgelopen periode
•	De website van Cultuurzomer kan nog beter bezocht worden. Het
toevoegen van een pagina waar de films op getoond kunnen worden
zou hieraan kunnen bijdragen. Daarentegen laat de Facebook pagina
wel goede bezoekcijfers zien en zie we ook als het primaire online
kanaal om de evenementen voor het voetlicht te halen.
•	Interactie met evenementenorganisatoren tijdens een gezamenlijke
bijeenkomst. Het aantal bezoekers is vrij laag gebleken in de afgelopen 2 jaar. Redenen hiervoor zijn lastig te duiden.

Kansen voor de komende periode
•	Nadenken over meer interactie met evenementenorganisatoren op
Facebook en bij andere promotionele activiteiten.
•	Instagram mogelijk als platform voor evenementen in te zetten.
•	Bezoekcijfers van evenementen zijn onderdeel van de bezoekersmonitor die Achterhoek Toerisme 2-jaarlijks laat uitvoeren. Goed om
deze ontwikkelingen in beeld te hebben.

Jaarrapportage 2018

In alle gemeenten startten we
met een project, gekoppeld aan
een door de gemeente zelf voorgelegde vraag. Dit leverde in alle
gevallen een resultaat. In de vorm
van een ontwerp voor de openbare ruimte (Aalten, Berkelland,
Doesburg, Doetinchem, Winterswijk), in de vorm van een actieplan
(Bronckhorst, Oude IJsselstreek)
of in een combinatie van die twee
(Montferland, Oost Gelre).

Provinciehuis in Arnhem en een
tussenstop in het internationaal
perscentrum Nieuwspoort in Den
Haag is de tentoonstelling nu en
route in de Achterhoek zelf. In een
aantal gemeenten werden fysieke
versies van de stillevens aangeschaft, voor expodoeleinden of als
relatiegeschenk.

Winterswijk
Kunstenaarscollectief Mothership
leverde een ontwerp om de komst
van het nieuwe belevenismuseum
Terra Temporalis te markeren en de
Steengroeve attractief te maken. Er
werd samengewerkt met Stichting
Erfgoed & Nationaal Landschap
Winterswijk (initiatiefnemer) en
overlegd met Dusseldorp en TenneT. Het spectaculaire ontwerp, dat
goed is ontvangen, kan pas worden
opgepakt nadat eerst een begin is
gemaakt met uitvoering van het
bezoekerscentrum zelf.

Berkelland
De Spacecowboys maakten in
samenspraak met ondernemers van
Geesteren een ontwerp voor een
ruimtelijke ingreep die de gastvrijheid en gastronomische potentie
van deze dorpskern benadrukt. Presentatie van het ontwerp aan de
gemeente vindt plaats begin 2019.

Bereik: schoolkinderen, grootouders, erfgoedkringen en musea,
bewoners en bezoekers.

RAKEN MET SMAKEN
Overal is samengewerkt met
gemeentelijke afdelingen (cultuur,
erfgoed, openbare ruimte, welzijn),
betrokkenen/ initiatiefnemers/bewoners en kunstenaars.

Gemeentelijke stillevens
Van elke gemeente is een eigen
DNA-stilleven gemaakt, dat digitaal
in pact-verband te gebruiken is.
Het leverde goede reacties, veel
aandacht in de pers en een mooi
totaalbeeld van de Achterhoek
op. Evenals een vervolgstap: een
reizende expo (in de themalijn
educatie). Na de start in het
Jaarrapportage 2018

Er is een concept ontwikkeld om
de food en agro sector van de
Achterhoek op kunstzinnige wijze
onder de aandacht te brengen.
Subsidies werden aangevraagd.
Uitslagen worden afgewacht om te
bepalen in welke omvang het project verantwoord kan plaatsvinden.
Voorbereiding: 2018.
Uitvoering: 2019.
Beoogd bereik: bewoners en bezoekers, leken en deskundigen, van
jong tot oud.

Oost Gelre
Op verzoek van de gemeente
is door Katja Gruijters een idee
voorgelegd voor hergebruik en
herbestemming van Lokaal voor
Verlof. Het idee: een ‘proeflokaal’
van streekproducten tegenover het
NS-station in Lievelde. Stappen
richting uitvoering zijn (nog) niet
voorzien, omdat inmiddels rond de
locatie meerdere ontwikkelingen
en belangen spelen.
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Innovatie

Resultaten per themalijn

Erna aan de Stegge // Cultuur Oost

Aalten

Oude IJsselstreek

“De Achterhoek is prachtig en
zit boordevol verrassingen en
hoopvolle perspectieven. Het
pact stelt ons in staat om samen
met kunstenaars steeds meer te
ontdekken en op een originele
manier bloot te leggen.”

Het kunstenaarstrio Suze May Sho
ontwikkelde een (ruimtelijke en
participatief) plan waarin het textiele verleden in de dorpskernen
Aalten, Dinxperlo en Bredevoort
zichtbaar wordt gemaakt. Begin
2019 wordt besproken of realisatie
gewenst is en de zoektocht naar financieringsbronnen kan beginnen.

Inge Pollet onderzocht de gemeentelijke grafiekcollectie, bedacht een
vorm voor hergebruik en maakte
een beschrijving voor vijf deelcollecties. Het streven is nu om
samen met Stichting Breekijzer de
deelcollecties buiten de muren van
het gemeentehuis te gaan presenteren in de vorm van een reizende
educatieve tentoonstelling.

Doetinchem

Mirjan Koldeweij // beeldend
kunstenaar en docent

“Het is heel mooi om te zien
dat je vanuit het Cultuur en
Erfgoedpact Achterhoek in samenwerking met de gemeenten
met de expositie Stillevens
350jr Achterhoek cultuur en
erfgoed op een voor iedereen
aansprekende manier onder de
aandacht brengt.”
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In 2017 kreeg kunstenaar Michiel
van der Kleij de opdracht om een
van de oude stadsporten in een
eigentijdse hoedanigheid te herontwerpen. Er is gewerkt aan dat
ontwerp totdat duidelijk werd dat
de (uit printbare onderdelen bestaande) poort niet goed in overeenstemming te brengen was met
eisen die de buitenruimte stelt. Het
project is daarmee in 2018 afgerond na alleen de ontwerpfase.

Montferland

Bronckhorst

Jeroen Everaert ontwierp een
landmark voor Doesburg. In het
ontwerp komt de ligging op een
‘drielandenpunt’ (Achterhoek, Veluwe, Rivierenland) tot uitdrukking:
een gegeven dat via de toepassing
van nieuwe technologieën en
materialen ook in het donker te
beleven zal zijn. Het ontwerp sloeg
aan. Reden om de zoektocht naar
de optimale locatie en naar uitvoeringsbudget op te pakken.

Drie kasteelmonologen van jonge
schrijvers liggen klaar. Ze wachten op de bewerking van Leander
Zimmerman, een Achterhoekse
regisseur die de stukken vertaalt
naar een voorstelling bij kasteel
Hackfort in Vorden in 2019. Het
Prins Bernhard Cultuurfonds kende
alvast een subsidie toe.

Carel Lanters leverde een herinrichtingsidee voor de entree van
het Barghse Huus. De essentie van
het plan is om samen met gebruikers van het pand een tafel uit te
voeren die de ontmoetingsfunctie
zichtbaar maakt en stimuleert.
Op dit moment wordt onderzocht
of (en in welke maat en omvang)
uitvoering mogelijk is.

Doesburg
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PARELS in de afgelopen periode

Louise te Poele realiseerde per gemeente met input
van burgemeesters, wethouders en bewoners stillevens, bestaand uit objecten en gebruiksvoorwerpen
die de gemeenten verbeelden en profileren. De goede
ontvangst van de schilderijen vormde aanleiding
voor een vervolg binnen de themalijn educatie: met
een educatieproject waarin Jelko Arts per gemeente
basisschoolkinderen en hun grootouders bij elkaar
bracht om geïnspireerd door de gemeente-stillevens
eigen familiewapens te ontwerpen. De pers besteedde
er telkens opnieuw uitgebreid aandacht aan, zodat
gemeenten afzonderlijk én de Achterhoek als totaal
iedere keer opnieuw in de spotlights stonden.

PUZZELS in de afgelopen periode

•	Omdat zelfs via gemeenten de ingang bij bedrijven
moeilijk te krijgen is, bogen we ons vooral over
vraagstukken die gemeenten zelf opperden. Gevolg:
mooie plannen maar zonder zicht op realiseringsbudgetten. Voor de plannen die in 2018 tot stand
kwamen, moet nu intern en extern worden gezocht
naar middelen. 2019 zal in het teken staan van deze
financiële zoektocht (subsidieaanvragen, sponsor-gesprekken).
•	Voor RAKEN MET SMAKEN vroegen we een LEADER-bijdrage aan. Een tijdrovende (want ingewikkelde) procedure. Een pluspunt is dat dit heeft
geleid tot een goede afstemming met agro en food
specialisten en tot draagvlak buiten de culturele
sector. Het innovatieve karakter maakt toegang tot

Jaarrapportage 2018

cultuursubsidies ingewikkeld, omdat wordt ingeschat dat cultuur in dit project te zeer ten dienste
staat van niet-culturele belangen. Uitslag over de
LEADER-aanvraag zal bepalend zijn voor de omvang
waarin het project gestalte kan krijgen.

Resultaten en ambities communicatie en PR
Begin 2018 was de site www.kunstwerktachterhoek.nl
gereed. De intenties en activiteiten vanuit de innovatielijn zijn daar per gemeente terug te vinden. Daarnaast zijn ontwikkelingen en resultaten via nieuwsbrieven (van pact en Cultuur Oost) en via sociale
media gedeeld.
Het beschikbare budget is gelijkelijk over de gemeenten besteed, omdat overal een verkenning, een onderzoek of een ontwerpopdracht werd opgepakt. Naast
de ‘individuele gemeenteprojecten’ startten we met
overkoepelende en verbindende activiteiten: de stillevens (ontwikkeld en al ten dele uitgevoerd) en het
food-project RAKEN MET SMAKEN (in voorbereiding).
N.B. Omdat de target van de innovatielijn (twee projecten per gemeente) door de twee overkoepelende
projecten (stillevens en food) overal al gehaald is,
valt te overwegen om bij uitblijven van subsidies de
uitvoering van RAKEN MET SMAKEN vanuit de innovatielijn van het pact te bekostigen en geen nieuwe
projecten te initiëren.
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Resultaten per themalijn

Themalijn Educatie/Erfgoed
THEMALIJN		

Educatie

PROJECTLEIDERS	Juliëtte Hofman, Mirjan Koldeweij,
Erik Ramaker, Femia Siero, Diana Abbink,
Marian Roerdinkholder
PERIODE		

2018

Beoogd resultaat van deze themalijn
Omgevingsbewustzijn bevorderen, identiteitsbeleving, kennisoverdracht,
intergenerationeel.

DEELPROJECTEN
JAFA

Diana Abbink // ECAL

Femia Siero // ECAL

“Met CEPA projecten binnen
het thema Educatie en
Erfgoed brengen we de
geschiedenis en cultuur van
de Achterhoek op een mooie
én leuke manier onder
de aandacht en proberen
daarmee heden, verleden en
de toekomst aan elkaar te
verbinden”

“Duizenden exemplaren van
het blad Wiesneus moeten
worden verspreid naar 40
scholen in de Achterhoek.
Een logistieke uitdaging!”

Juliëtte Hofman // DRU Cultuurfabriek

“Het is mooi om te zien hoe de JAFA festivalavond de huidige jongerencultuur reflecteert. Het campagnebeeld, de
live muziek en de films: alles ontstaat vanuit de creativiteit
en de leefwereld van de scholieren zelf. De festivalavond is
dan ook echt een avond door jongeren voor jongeren.”

14 april 2018 //
JAFA Scholieren filmfestival
Tijdens deze editie van het filmfestival maakten ca. 1.000 leerlingen
van 8 verschillende middelbare
scholen een filmpje rondom het
thema HIER. Per school zijn de
beste filmpjes geselecteerd en
ingezonden naar de filmwedstrijd.
Gedurende de wedstrijdavond
waren ca. 300 bezoekers aanwezig
en streden de filmmakers van de

Marian Roerdinkholder // DRU Cultuurfabriek

“Filmliefhebbers van jong tot oud speelden samen een
spannende filmquiz tijdens het Achterhoek Film Event. Ik heb
er onwijs van genoten dat dit filmfestival beleefd werd door
verschillende generaties en zij samen ondergedompeld raakten in de bijzondere wereld van het medium film.”
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JAFA heeft tot doel om het medium
film te promoten onder jongeren
en hen te stimuleren om op een
actieve manier bezig te zijn met
filmtechniek en het maken van
filmkunst door:
•	het aanbieden van masterclasses
film op scholen aan docenten en
leerlingen
•	het organiseren van een jaarlijks
filmfestival voor scholieren
•	het faciliteren van een filmnetwerk voor jongeren en scholen
•	het organiseren van het Achterhoeks Film Event rondom het
thema film
Daarnaast maakt een posterontwerpwedstrijd onderdeel uit van
het JAFA

Jaarrapportage 2018
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57 beste filmpjes met elkaar om de
hoofdprijs.
Bereik: 8 deelnemende middelbare
scholen, ca. 1.200 deelnemende
leerlingen vo, ca. 300 bezoekers
14 oktober 2018 //
Achterhoeks Film Event
Op 14 oktober 2018 vond het Achterhoek Film Event – Behind the
Scenes plaats. Het Achterhoek Film
Event is een eendaags filmfestival
en uniek in de Achterhoek. Het
doel van het AFE is het aanbieden
van verdiepingsmogelijkheden in
het medium film, om jongeren/
algemeen geïnteresseerden te
stimuleren meer te gaan doen met
dit medium. Het programma op
14 oktober bestond uit een breed
aanbod van o.a.:
• filmproducties van nationale bodem en internationale kaskrakers
• interactieve workshops (o.a.
stop-motion, vloggen en stage
fighting)
• (wetenschappelijke) lezingen
• demonstraties (o.a. grimeren)
• filmquiz
Er waren 350 bezoekers.

16-10-2018 //
Masterclass montage voor
docenten
Het doel van de masterclass is om
docenten in het voortgezet onderwijs een deskundigheidbevorderingstraject aan te bieden en hen
op die wijze bij te scholen op het
gebied van film, opdat zij hun leerlingen beter geëquipeerd kunnen
begeleiden naar hun deelname aan
het JAFA scholierenfilmfestival.
Er waren 13 deelnemende docenten afkomstig van AOC-Oost,
Almende College, Rietveldlyceum,
Gerrit Komrij College en Ludger
College.
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De Takkenweek
het Hagelkruis in Kilder
In week 7 werd voor de zesde keer
de Takkenweek georganiseerd in
de Achterhoek. Uitgangspunt bij
het werken is de eigen inbreng van
de kinderen. Ze worden uitgedaagd
om hun ideeën te formuleren en
vorm te geven in de omgeving
waarin ze werken. Onderzoek,
interpretatie en presentatie gaan
hierbij stapsgewijs in elkaar over.
Gedurende deze week zijn theatermaker Theo Soontiëns en beeldend
kunstenaar Berna Bonekamp in de
vrije natuur aan het werk gegaan
met een groep kinderen in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar. Diverse
activiteiten stonden in het teken
van het kennismaken met elkaar
en met het thema ‘het Hagelkruis’(in Kilder). Vervolgens aan de
slag met het verhaal, de rollen, de
teksten en het decor en de kleding
die daarbij hoorde. De presentatie vond plaats in het bos op drie
plekken. Het verdrijven van boze
geesten - een boef, de wens vuur
te kunnen maken en brood delen
om zelf te kunnen overleven. Dat
kwam naast een enkel ander thema terug in de stukjes. Aanverwant
aan het symbool ‘het hagelkruis’.
Een geslaagde week en een veelgehoorde reactie van de kinderen:
“volgend jaar weer!”
Er deden kinderen van verschillende scholen uit Montferland mee
tijdens deze activiteit in de week
van de voorjaarsvakantie. Vanuit
CEPA is dit project in samenwer-
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king met de gemeente Montferland, stichting Welcom, Heemkundekring Bergh, basisscholen uit de
omgeving en Stichting Kelrehuus
tot stand gekomen.

De Kronenkamp
De Kronenkamp is een oude waterzuivering in Neede (gemeente
Berkelland). De voormalige waterzuivering Neede is sinds 2004 buiten gebruik en grotendeels ‘overgenomen’ door de natuur. Stichting
Natuurpark Kronenkamp heeft de
locatie in erfpacht genomen om er
samen met buurtbewoners en andere betrokkenen een natuurpark
te realiseren. Het terrein is dermate inspirerend dat gaandeweg en
in samenhang met elkaar meerdere thema’s tot ontwikkeling komen.
Mensen ontmoeten elkaar, werken
en ontwikkelen mee aan dingen
die ze leuk of waardevol vinden. Er
ontstaat betrokkenheid bij elkaar,
de geschiedenis blijft behouden en
terrein en gebouwen krijgen een
nieuwe functie. Ontwikkeling van
cultuureducatie vanuit de historie, natuur van de Kronenkamp, in
combinatie met kunst en cultuur.
Het doel is opname en borging van
de ontwikkelde erfgoed leerlijn
(Cultuur met Kwaliteit) m.b.t.
het thema “Mijn omgeving” op
de website Reizen in de Tijd van
Erfgoed Gelderland I.o.m. Stichting Natuurpark Kronenkamp en
gemeente Berkelland is als gevolg
van de vertraagde verbouwing van
Natuurpark de Kronenkamp afgesproken dat het educatieproject

door wordt geschoven naar 2019.
Ontwikkeling en voorbereiding
voorjaar 2019, uitvoering project
september 2019.
130 leerlingen van de groepen 7
van alle 8 basisscholen in Neede
worden actief betrokken middels
een educatief erfgoedkunstproject
Dit project wordt ontwikkeld
vanuit CEPA in samenwerking met
de Gemeente Berkelland, Stichting
Natuurpark Kronenkamp, St. Muziek
en Kunstwijs en de basisscholen
van Neede.

Educatieproject Achterhoekse
Stillevens (350 jaar Achterhoek) in de klas
De Achterhoekse stillevens van
Louise te Poele reizen momenteel
langs alle negen gemeenten van
het pact. De expositie wordt onder
andere bezocht door schoolkinderen uit groepen 6, 7 of 8. I.s.m.
Jelko Arts en Mirjan Koldeweij is
er een educatiepakket ontwikkeld.
Jelko Arts is verantwoordelijk
voor de uitvoering. Onder leiding
van hem ontrafelen de leerlingen
alle geheimen die in de stillevens
verborgen zitten en leren ze meer
over de geschiedenis van de regio.
Ook de oma’s en opa’s participeren
volop hierin mee. Aan de hand van
de symbolen op de foto’s vertellen
ze over vroeger. Voordat de leerlingen de expositie gaan bezoeken
krijgen ze een voorbereidende les
op school aangeboden door de
leerkracht. De leerlingen krijgen
hierbij de opdracht om samen met
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hun opa of oma een historisch
voorwerp uit te kiezen met een
bijzonder verhaal. Al die prachtige
verhalen vormen de basis voor een
heus familiewapen dat aan het
einde van de dag door de kinderen
i.s.m. hun opa en/of oma is ontworpen en gemaakt.
Momenteel is de expositie in de
gemeente Bronckhorst waar ook in
de afgelopen week het educatieproject heeft plaatsgevonden. Het
budget vanuit het pact is toereikend voor 1 klas per gemeente.
Mooi is dat enkele gemeenten
meefinancieren waardoor er meer
klassen bediend kunnen worden.
Ook is er in de gemeente Berkelland een verbinding gemaakt met
de themalijn participatie waardoor
er ook meerdere klassen bediend
konden worden.
De scholen die het project ervaren
hebben zijn erg positief, leerlingen
en grootouders zijn ontzettend enthousiast, de historie herleeft. Heel
bijzonder om de momenten van
uitwisseling tussen de generaties
te ervaren.
Tot op heden in de 4 gemeenten ca. 150 leerlingen en ca. 140
grootouders uit Oost Gelre, Berkelland, Doetinchem en Bronckhorst
hebben mee geparticipeerd.
Een samenwerking tussen CEPA,
musea, cultuurpunten gemeenten
en basisscholen

Dit alles gepresenteerd onder één
herkenbare, gezamenlijke paraplu.
De kwaliteitsverbetering van (het
netwerk van) de Achterhoekse popmuziek wordt bewerkstelligd door
het bieden van:
•	podia/optreedmogelijkheden aan
Achterhoekse bands en musici
•	gezamenlijke promotie van popzalen, oefenruimtes, opnamestudio’s, muziekwinkels, radiostations en overige gelieerde partijen
uit het muzieknetwerk
•	het verbinden van amateurs met
professionals
•	het verbinden van de jonge
generatie muziekliefhebbers met
de oude(re)
Op 16 november vond de gezamenlijke aftrap van de Dag van de
Achterhoekse Popmuziek plaats
middels een éénmalig reünie/afscheidsconcert van Magic Fish: de
meest prominente Achterhoekse
band uit de jaren ‘90. Het afscheidsconcert van Magic Fish was
strak uitverkocht.

DAP
Het doel van het DAP is het
zichtbaar maken van de levendige
Achterhoekse popcultuur en het
met elkaar verbinding van de spelers in de Achterhoekse popveld,
ter versterking van het netwerk
en het vergroten van de kwaliteit
van de sector. Hiertoe worden op
één dag Achterhoekse locaties en
muzikanten aan elkaar gekoppeld
en voor het voetlicht gebracht.
Jaarrapportage 2018

Op 17 november vond verspreid
door de hele Achterhoek de Dag
van de Achterhoekse popmuziek
plaats op 25 deelnemende locaties.
Honderden muzikanten traden
op op zeer verrassende locaties
waaronder dit jaar ook een natuurkampeerterrein en een aannemersbedrijf.

Een nieuw spectaculair podium
vormde de Arriva-trein. In samenwerking met Arriva presenteerde
de DAP deze editie de zogenaamde
treinsessies. Gedurende de hele
dag verrasten 12 Achterhoekse
bands niets vermoedende treinreizigers met optredens op de lijnen
tussen Doetinchem, Winterswijk en
Zutphen
Bereik: 25 deelnemende locaties,
honderden muzikanten, een veelvoud aan publiek en één rondreizend podium.

Jelko Arts // stripmaker en docent

“Het is geweldig om te zien dat
basisschoolleerlingen iedere les
weer staan te springen om hun
meegebrachte koffiemolen, typemachine, handboor of doopjurkje
te laten zien. Ook hun grootouders
leven daardoor op: we besteden
een hele les aan de voorwerpen en
verhalen die zij zorgvuldig hebben
bewaard. Hun kleinkinderen horen
deze historische verhalen vaak
voor het eerst en dat maakt dit
lespakket heel bijzonder: ik ben
als docent aanwezig bij dierbare
momenten van uitwisseling tussen
generaties.”
15

Wiesneus
Om kinderen op jonge leeftijd
kennis laten maken met de streektaal is naar voorbeeld en met
behulp van het Huus van de Taol
(taalinstituut in Drenthe) het blad
Wiesneus ontwikkeld. Het blad is
vertaald naar het Achterhoeks.
In samenwerking met de bibliotheken West- en Oost Achterhoek
is het lesmateriaal in 2017 de
aandacht gebracht bij basisscholen
in de Achterhoek waarna op 15
scholen het blad Wiesneus onder
de leerlingen is verspreid en een
introductieles is gegeven. Eén van
de introductie-lessen is gegeven
door Hans Keuper (bekend van Boh
Foi Toch). In juli vond tijdens een
bijeenkomst bij het Erfgoedcentrum, o.l.v. Hans Keuper, de prijsuitreiking plaats onder de inzenders
van de prijsvraag/puzzel die in het
blad stond.
In 2018 is in samenwerking met
Huus van de Taol en de IJsselacademie (taalinstituut Overijssel)
gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke uitgave voor 2019. Voor
Wiesneus (blad en introductieles)
hebben zich in 2018 al 38 nieuwe
scholen aangemeld. Ook bibliotheek Achterhoekse Poort is daarin
een van de partners. Deelnemers
zijn kinderen van groep 6/7 (verschilt per school)
16

Schrijfcursus

Plat Gespöld

Om de kwaliteit in de geschreven
streektaal literatuur (verhalen, poëzie, gedichten) te verbeteren zijn
schrijfcursussen georganiseerd. De
eerste in april (algemeen), de 2e in
nov/dec (thema Sprookjes).
•	1e deel schrijven in het Nederlands o.l.v. Desi Leijnen, een deskundige/professionele schrijver
(7 apr/17 nov 2018, een hele dag)
•	2e deel schrijven in de streektaal
o.l.v. Joop Hekkelman, een ervaren/deskundige streek-taalschrijver (28 apr/8 dec 2018, halve
dag)
Deelnemers waren twee keer 12
volwassenen afkomstig uit verschillende gemeenten. Er werd
samengewerkt met de Dialectkring
Achterhoek en Liemers en Vereniging Vrienden van de Streektaal
Lochem e.u.

1e Lustrum van het streektaalmuziekfestival Plat Gespöld. Optredens van oude en jonge muzikanten, een aantal in verrassende
combinaties. Onder andere medewerking van de Ulftse Nachtegalen, Henry Welling en Ferdy Jolij.
Onderdeel van het festival was de
bekendmaking van het ‘haevigste’
liedje. Het aanwezige publiek kon
stemmen op één van de door de
vakjury genomineerde liedjes. De
Gelderse Kleiroze werd gewonnen
door en ter plaatse uitgereikt aan
Bonne Route. Er namen ruim 50
muzikanten/zangers deel en de
zaal was uitverkocht (100 kaarten)

Resultaten en ambities communicatie en PR
•	Het Achterhoek Film Event is breed uitgemeten in zowel de lokale
huis-aan-huis bladen als de Gelderlander. Regio 8 heeft het event op
de radio gepromoot en de collega filmhuizen hebben de trailer van het
evenement in hun filmhuizen vertoond. Als kers op de taart werden het
JAFA en het AFE landelijk gepromoot door de uitreiking van de stimuleringsprijs van het Henny Hogenbijl Fonds. Het idee dat het AFE een
rondreizend filmevent kan worden, is door de collega filmhuizen in de
Achterhoek niet opgepakt. Vandaar dat het AFE, afhankelijk van de manier waarop het een vervolg krijgt, vooralsnog plaats zal blijven vinden
op de locatie DRU Cultuurfabriek.
•	Ambitie: betere PR voor de projecten door samen met andere op te
pakken waardoor er ook in het vervolg voldoende deelnemers verkregen
kunnen worden.
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PUZZELS in de afgelopen periode

•	Enthousiaste deelnemers de Schrijverscursus; m.n.
door (vrijwillige) inzet van de dialectverenigingen,
waardoor de 2e cursus in nov/dec een cursus voor
gevorderden was, deels bestaande uit deelnemers
uit de voorgaande schrijverscursussen.
•	Feestelijke bijeenkomst voor inzenders van de puzzels/prijsvraag uit Wiesneus 2018 o.l.v. Hans Keuper.
In aanwezigheid van ouders/grootouders, broertjes/
zusjes kregen de inzenders een prijs uitgereikt.
•	In voorbereiding op Wiesneus 2019 hebben zich
eind 2018 al 38 nieuwe scholen aangemeld (voor
Wiesneus 2018 waren dat er 15). Naast scholen in
het werkgebied van Bibliotheek West- en Oost Achterhoek nu ook van Bibliotheek Achterhoekse Poort.
•	De enthousiaste reacties op het educatie programma 350 jaar Achterhoek, gekoppeld aan het project
Achterhoekse Stillevens.
•	Op 1 november 2018 heeft het JAFA scholierenfilmfestival in Beeld & Geluid in Hilversum de Henny
Hogenbijl stimuleringsprijs in ontvangst mogen
nemen. Het Hogenbijl Fonds steunt mensen en
organisaties die zich inzetten voor (amateur) film en
klassieke muziek. Een commissie zoekt actief naar
passende personen en organisaties en reikt iedere
twee jaar de prijzen uit. Het fonds is opgericht in
opdracht van Henny Hogenbijl die jarenlang een
platenzaak runde aan de voet van de Sint Bavo in
Haarlem. In zijn testament liet hij vastleggen dat er
na zijn dood een stichting moest worden opgericht
die prijzen zou uitreiken aan personen of instanties
die zich voor één van die twee gebieden verdienstelijk maakten.
•	Het Achterhoek Film Event was met meer dan 300
bezoekers een doorslaand succes. De animo vanuit
het lokale voortgezet onderwijs was bijzonder groot
en de inhoud van het programma werd hoog gewaardeerd.
•	In 2018 is er speciaal voor deze dag een eigen website gebouwd: http://dagvandeachterhoeksepopmuziek.nl/

•	Het blijft lastig om jongeren te motiveren aanwezig
te zijn bij het JAFA-festival op de zaterdagavond. De
animo voor het AFE vanuit volwassenen was beperkt,
waardoor dit evenement toch meer geschikt lijkt
voor jongeren. Er blijkt bij collega filminstellingen in
de Achterhoek om die reden ook geen animo om een
vervolgeditie van het festival op hun locatie te organiseren. Vandaar dat in overleg met de docenten van
de aan het JAFA deelnemende scholen is besproken
of het een optie is om het Achterhoek Film Event te
koppelen aan het JAFA-festival en het evenement op
een doordeweekse (school-)dag plaats te laten vinden. Hierover zal na de editie van JAFA in april 2019
een besluit worden genomen.
•	Ook bij het DAP speelt de uitdaging van het enthousiast houden van deelnemers, met name die locaties
waarbij de publieke belangstelling lager was dan
verwacht.
•	Daarnaast blijft het een puzzel om iedereen te overtuigen dat je samen meer kunt bereiken en dat de
kracht van één beeldmerk sterker is dan een versnippering van merken. Communiceren mét en response
vanuit de locaties blijft een punt van aandacht.
•	Achterhoek College was gepland voor najaar 2018.
De voorbereiding kwam door omstandigheden wat
te laat op gang waardoor te weinig tijd was voor
promotie/onder de aandacht brengen bij potentiële
deelnemers. Vanwege te weinig deelnemers kon het
Achterhoek College niet doorgaan. Dit is nu doorgeschoven naar 2019.
•	De geplande Smaakwerkplaats ging niet door;
project/planning bleek voor 2018 niet haalbaar. Het
daarvoor gereserveerde budget is ingezet voor educatie programma 350 jaar Achterhoek en streektaal
muziekfestival Plat Gespöld.
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Resultaten per themalijn

Themalijn Participatie
THEMALIJN		

Participatie

PROJECTLEIDERS

Machteld van der Meij en Harry ten Brinke

PERIODE		

2018

Beoogd resultaat van deze themalijn
1.		Ouderen in de Achterhoek blijven door middel van actieve, receptieve
en participatieve kunst- en cultuurbeleving zo lang mogelijk actief,
2.		Het welbevinden en de gezondheidsbeleving van ouderen wordt
versterkt door actieve cultuurdeelname,
3.		 Betrokkenheid van ouderen in de samenleving wordt versterkt.

de geschiedenis) hierbij onmisbaar.
Een eerste idee is om als onderdeel in het project ouderen op een
interactieve wijze op verschillende
historische erfgoedplekken verhalen te laten vertellen aan kinderen.
In 2018 vonden de volgende Grensprojecten plaats: Steenrijk Vragender (205 deelnemende leerlingen
en 214 ouderen), Steenrijk Lievelde
(200 leerlingen en 194 ouderen)
en Stormramp Borculo (64 leerlingen en 14 ouderen).

DEELPROJECTEN
Oost- Achterhoek
Zang aan Huis
Kwetsbare ouderen doen mee aan
kleinschalige zangbijeenkomsten
met groepjes amateurzangers. In
2018 ging dit project van start in
de Oost-Achterhoek. Het bereik:
294 contacten ouderen en 221
contacten vrijwilligers.

Voorleesbrigade

Harry ten Brinke // BoogieWoogie

Machteld van der Meij // Gruitpoort

“Eigenlijk is het heel logisch om senioren te betrekken bij de bewustwording van de plaatselijke
en regionale culturele identiteit en het erfgoed.
Geen geschiedenis uit boekjes maar enthousiast en
betrokken verteld door ouderen.”

“Dat je met kunst zoveel in beweging
kan zetten, dat iedereen in mijn omgeving bezig is met dingen die er echt toe
doen en dat we dat altijd samen met
anderen doen, daar teken ik voor!”

Ouderen genieten van een mooi
verhaal en praten erover met
vrijwilligers. Hiermee realiseerden
we 588 contacten ouderen en 210
contacten vrijwilligers.

Oud = In
Filosofiegroep: thema ‘De kunst
van het goed ouder worden’. Er
waren in 2018 136 contacten met
ouderen en 16 contacten met
vrijwilligers.

Achterhoekse Stillevens (gem.
Berkelland)
Educatief project op basisscholen
rond expositie Louise te Poele, geïnitieerd door themalijn educatie.
Met ondersteuning van participatie
is de editie in Berkelland uitgebreider opgezet. Hierdoor werd het
18
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bereik vergroot met 37 leerlingen
en 31 ouderen.

Bouwstijlen/ architectuur
Voorbereiding in 2018, uitvoering
in Aalten in 2019, samenwerking
basisschool Triangel hoog en laag,
Beth San en Stegemanshof.

Grensproject (Berkelland en
Oost Gelre)
Het gaat hier om een meerjarig
traject in een fusiegemeente.
Een kunst -en cultuurproject is
een goed middel om de nieuwe
gemeente qua inwoners nog meer
met elkaar te verbinden. Doelgroepen zijn senioren en jongere generaties (kinderen en hun ouders).
Centrale vraag is: wat hebben de
onderlinge plaatsen gemeen en
wat absoluut niet. Invalshoeken als
taal, gebruiken, verhalen, immaterieel en materieel erfgoed, natuurlijke grenzen (erfgoed), ook rampspoed (geschiedenis) komen hierbij
aan bod. Het doel is om kinderen
meer bewust te maken van hun
naaste omgeving (omgevingsonderwijs) en het bevorderen van
de maatschappelijke meerwaarde,
‘sociale cohesie’. Natuurlijk zijn de
senioren met hun verhalen (leven-

Kunstcafé (Oost Gelre)
Een kunstcafé is een heel goede
manier om allerlei activiteiten te
organiseren waarbij verschillende
maatschappelijke groepen betrokken kunnen worden. Deze vorm
leent zich uitstekend om tal van
verbindingen te leggen tussen verschillende generaties, waarbij binnen deze themalijn de focus vooral
op ouderen gericht is. Het gaat er
om hen door middel van actieve,
receptieve en participatieve kunsten cultuurbeleving zo lang mogelijk actief en betrokken bij hun
omgeving te houden. Via Cultuur in
de Wijk van de gemeente Oost Gelre zijn twee brainstormbijeenkomsten georganiseerd op 29 oktober:
SCC De Mattelier Groenlo en op 10
december bij De Treffer Lichtenvoorde. Daar kwamen 35 contacten
met ouderen voort.
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KunstOer (Winterswijk)
Kunstmanifestatie met educatief
voortraject. Hoofddoelstelling is
om d.m.v. een uniek, meerdaags
evenement tijdens de Pinksterdagen mensen (opnieuw) kennis
te laten maken met het cultureel
erfgoed van Winterswijk. Daarbij
komen beleving, kunst, educatie,
bijzondere erfgoedlocaties en interactie tussen mensen op natuurlijke wijze samen. Als extra pijler
komt daar nu de doelgroep senioren bij. Zij worden op actieve wijze
bij het project betrokken. Daardoor
ontwikkelt KunstOer zich verder en
wordt zowel een educatief als participatief project waaraan meerdere maatschappelijke doelgroepen
deelnemen. Bereik in 2018: 60
contacten met leerlingen van het
praktijkonderwijs en 64 contacten
met ouderen

West-Achterhoek
Zang aan huis
Mensen met dementie doen mee
aan kleinschalige zangbijeenkomsten met groepjes amateurzangers. Deze vrijwilligers hebben
workshops van professionals
gevolgd over repertoirekennis en
het maken van contact tijdens het
zingen. Eens per maand gaan deze
groepjes zangers, die uit ongeveer
acht personen bestaan, langs een
groepje bewoners van telkens een
ander woon-zorgcentrum of bezoekers van een dagopvang. Het zijn
geen optredens, de zangers zitten
tussen de ouderen en ze zingen
samen. Er zijn op dit moment deelnemende negen koortjes. Bereik
in 2018: 1350 contacten ouderen,
1350 contacten vrijwilligers.

Voorleesbrigade
Wekelijks worden ouderen op vele
plekken in de West-Achterhoek be20

zocht door vrijwillige lezers van de
Voorleesbrigade. Ouderen genieten
van mooi verhaal en praten erover
met de vrijwilligers. Vrijwilligers
kunnen boeken lenen, die geschikt
zijn om aan ouderen voor te lezen
met de eigen “voorleespas”, die in
de bibliotheek van Doetinchem,
Doesburg, Vorden, Zelhem en Hengelo ligt. De tientallen vrijwilligers,
tezamen de Voorleesbrigade, zorgen hierdoor voor menig ontspannen uurtje. Bereik: 1600 contacten
met ouderen, 350 contacten met
vrijwilligers.

Verhalenoogst
Verhalen van ouderen worden
opgeschreven door vrijwilligers. De
schrijvers nemen vooraf deel aan
een workshop van een professional
waarin ze leren andere invalshoeken te vinden en hoe ze contact
kunnen maken met de ouderen. Er
wordt gewerkt met een verhalenkoffer met daarin spulletjes die het
geheugen van de ouderen helpt
opfrissen. Het project eindigt met
een feestelijke presentatie waarbij
alle verhalen worden voorgelezen.
Het draait uiteindelijk om ontmoeting. Bereik: 170 contacten ouderen, 100 contacten vrijwilligers

PARELS in de afgelopen periode

Co-creatieprojecten met partners
Activiteiten die in samenspraak
met ouderen (en –clubs) en zorgpartners zijn ontwikkeld. Zo ontstonden bijvoorbeeld de projecten
Portret Boeket en Schilderen met
Femmie. Bereik ca 500 contacten
ouderen, ca 50 Co creatieactiviteiten

Oud=In/ Slowdates/ filosofie
Gesprekken over thema’s die ‘ertoe
doen’ aan de hand van literatuur
(in geval van Oud=In) en n.a.v. de
actualiteit (Slowdates, met jongeren), vaak gecombineerd met
een kunstactiviteit. In 2018: 220
contacten ouderen, 50 contacten
vrijwilligers

Overige
En heel veel kleinere activiteiten.

Scholenprojecten
Leerlingen van middelbare scholen gaan op basis van verhalen
ouderen aan de “artistieke” slag.
Ze schrijven verhalen en maakten
stillevens voorafgegaan door masterclasses van bijvoorbeeld een
theatermaker en/of beeldend kunstenaar. Deze projecten zijn veelal
groot van opzet, met publicatie
van winnende verhalen in de krant.
Bereik in 2018: 1100 ontmoetingen ouderen, 1700 contacten
scholieren

•	Lang Leve Kunst Oost Achterhoek is voortvarend gestart. We zijn trots
op de resultaten die we het afgelopen jaar hebben behaald, zowel qua
bereik als opzet PR en interne systemen. Opvallend is de grote groep
vrijwilligers die betrokken is geraakt en de positieve energie die de
activiteiten losmaken bij de ouderen zelf, bij de vrijwilligers en in de
organisatie van Boogie Woogie.
•	Voorleesbrigade. Dat was ook vorig jaar onze parel en die nog steeds.
Het is ontstaan vanuit de koker van Okkie Klinkspoor, vrijwilliger bij
Lang Leve Kunst. Niet alleen de kwantitatieve resultaten zijn droomplaa
tjes, maar ook hoe het inhoudelijk is opgezet. Afgelopen jaar heeft de
Voorleesbrigades ingezet op de verbinding met andere disciplines.
•	STILLaLIVE. Scholieren maakten een stilleven van voorwerpen die een
rol spelen in het leven van een oudere die ze ontmoetten en tekende
het verhaal achter dat stilleven op. De opdracht is geïnspireerd op de
stillevens die Louise te Poele van de 9 CEPA - gemeenten maakte. De
stillevens zijn geëxposeerd samen met de werken van te Poele.
•	Slowdates. Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar en gaan in gesprek
over thema’s die er ‘echt toe doen’. Dit project is een opmaat naar het
Jonge Rottenproject dat in 2019 gaat lopen.
•	Nominatie voor Age Friendly Cultural City. De gemeente Doetinchem
was met 4 andere Nederlandse gemeenten genomineerd. In het juryrapport wordt het gedeelde eigenaarschap geroemd.

PUZZELS in de afgelopen periode
•	In Aalten is het lastig om samenwerking met scholen tot stand te brengen. Binnen de themalijn participatie is verbinding van generaties wel
een belangrijk doel.
•	Bereik inwoners Oude IJsselstreek blijft aandacht vragen. De samenwerking met lokale partners gaat naar ons gevoel te langzaam. We lijken
een ingang gevonden te hebben via thuiszorg en KBO. Komend jaar
blijft dit onze speciale aandacht vragen.
•	Evenwicht tussen co creatieprojecten met partners en ouderen enerzijds, en min of meer standaardprojecten anderzijds i.v.m. bewaking
ureninzet.
• Borging vanuit gemeentelijk sociaal domein.
•	Continuering partnerschappen van kleine zorgpartners. Alle kleine partners hebben inmiddels bijgetekend.

Resultaten en ambities communicatie en PR
Erik Ramakers // DRU Cultuurfabriek

“Je merkt dat de Dag van de
Achterhoekse Popmuziek een
vaste waarde is geworden
waarmee iedere muziekliefhebber zich op één of andere
manier verbonden voelt.”
Jaarrapportage 2018

•	Uitbreiding projecten in kader van LLKO. Door toezegging ondersteuning MenzisFonds en Prins Bernhard Cultuurfonds is dit mogelijk.
•	Communicatiecampagne gericht op vrijwilligers. Dit is mogelijk dankzij
sponsorgelden van Menzis.
• Communicatie gericht op thuiswonende ouderen.
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9 gemeenten / 1 provincie

De gemeenten
Team communicatie
Alle coalitiepartners hebben een afgevaardigde die samen het ‘team
Communicatie’ vormen. De partners zijn allemaal kleine organisaties
waardoor deze afgevaardigde in een aantal gevallen de directeur zelf is,
een aantal andere hebben een communicatiemedewerker. Dit team is in
2017 2 keer bij elkaar geweest onder aansturing van Elly Wenneger van
Studio Nieuwe Weide, aan wie het pact de overkoepelende communicatie
heeft uitbesteed. Zij verzorgt ook de pactbrede nieuwsbrieven en de
website www.cultuurenerfgoedpact-achterhoek.nl
Op projectniveau sturen de teamleden zelf de communicatie aan voor
de activiteiten vanuit hun eigen organisatie en waar mogelijk op de
pact-kanalen. Alle partners zijn beheerder van alle social media-kanalen
en plaatsen daar berichten of delen daar hun eigen posts.
Voor de fysieke communicatie van het pact beschikken alle partners ook
over roll up banners die bij de afzonderlijke projecten geplaatst kunnen
worden om duidelijk te maken dat het project onderdeel uitmaakt van
het pact. Hier is tot nu toe nog niet veel gebruik van gemaakt.

PARELS
•	De website en de media-kanalen van het pact zien er goed uit en
vormen een goede basis voor pactcommunicatie.
•	De huisstijl is rustig, strak vormgegeven en herkenbaar voor
betrokkenen en directe relaties.
•	We hebben een aantal goede ‘kapstokken’ geformuleerd die de verschillende onderdelen van het pact op inhoud met elkaar kan verbinden:
verbinding, trots en ontdekken. Meteen zijn dat ook de puzzels: hoe
bewerkstelligen we dat en maken we dat zichtbaar?
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PUZZELS
•	We moeten constateren dat de
pactcommunicatie nog vooral
een kwestie is van ‘zenden’. Er is
nog weinig interactie/communicatie met inwoners. Het aantal
likes op Facebook is relatief laag
en het bezoek op de website is
ook laag.
•	Het ‘pacteffect’ is er nog niet. Het
pact bestaat uit een groot aantal
kleine projecten die nog vooral
door de coalitiepartners zelf gecommuniceerd worden. Het blijkt
nog lastig om de verbinding te
bewerkstelligen en de kansen
daarop zichtbaar te maken.
•	Wat ook een rol speelt is dat we
zo veel mogelijk van het beschikbare budget in de inhoud
wilden steken en zo min mogelijk in overhead.
Verbinding vraagt echter om contact. En dat kost tijd. En dus geld.
De coalitiepartners moeten meer
delen met elkaar om (nog) meer
kruisbestuiving en dynamiek te
krijgen. Projecten kunnen breder
getrokken worden door samen te
werken of kennis te delen. Door
meer die verbinding te zoeken
ontstaat ook meer trots en groepsenergie die input kan zijn voor de
communicatie.
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9 gemeenten / 1 provincie

Overzicht activiteiten per gemeente
Gemeente

Toerisme

Innovatie

Educatie & Erfgoed

Participatie

Aalten

Promotie evenementen ihkv
Cultuurzomer Achterhoek

• Stillevenproject Louise te Poele
• Raken met Smaken (Katja Gruijters)
• Visualisatie textiele verleden

• DAP

• Zang aan Huis
• Voorleesbrigade

Berkelland

Promotie evenementen ihkv
Cultuurzomer Achterhoek

• Stillevenproject Louise te Poele
• Raken met Smaken (Katja Gruijters)
• Liefdespad Ruurlo (publicatie, vormgeving
love-seats)
• Zichtbaarheid gastvrijheid Oerdorp Geesteren

• JAFA
• DNA stillevens
• Kronenkamp (uitvoering 2019)
• DAP
• Wiesneus

• Zang aan Huis
• Voorleesbrigade
• Stormrampproject Borculo (grensproject)
•S
 tillevensproject Louise te Poele (extra scholen/
ouderen)

Bronckhorst

Promotie evenementen ihkv
Cultuurzomer Achterhoek

• Stillevenproject Louise te Poele
• Raken met Smaken (Katja Gruijters)
• Kasteelmonologen
• Markering en zichtbaarheid Bildersroute

• DNA stillevens
• DAP
• Wiesneus

• Zang aan Huis
• Voorleesbrigade
• Verhalenoogst
• Schoolprojecten Oost en West
• Cocreatie (bv Portret Boeket)

Doesburg

Promotie evenementen ihkv
Cultuurzomer Achterhoek

• Stillevenproject Louise te Poele
• Raken met Smaken (Katja Gruijters)
• Kunstzinnige verwijzing naar vestingverleden
• Markering entrée bedrijventerrein
Beinum-West

• DAP

• Zang aan Huis
• Voorleesbrigade
• Cocreatie (bv Stillevens beleven)

Doetinchem

Promotie evenementen ihkv
Cultuurzomer Achterhoek

• Stillevenproject Louise te Poele
• Raken met Smaken (Katja Gruijters)
• Ontwerponderzoek visualisatie Grutpoort

• JAFA
• Masterclass montage
• DNA stillevens
• DAP

• Zang aan Huis
• Voorleesbrigade
• Verhalenoogst
•S
 choolprojecten Oost en West (bv De Rode Loper
en StillAlive)
• Jonge Rotten
• Cocreatie

Montferland

Promotie evenementen ihkv
Cultuurzomer Achterhoek

• Stillevenproject Louise te Poele
• Raken met Smaken (Katja Gruijters)
• Verbeteren entree Barghse Huus

• Takkenweek

• Zang aan Huis
• Voorleesbrigade
• Verhalenoogst
• Schoolprojecten Oost en West (bv Kijk Mij Nou!)
• Cocreatie

Oost Gelre

Promotie evenementen ihkv
Cultuurzomer Achterhoek

• Stillevenproject Louise te Poele
• Raken met Smaken (Katja Gruijters)
• Herbestemming Lokaal voor Verlof

• JAFA
• DNA stillevens
• DAP
• Schrijfcursus
• Wiesneus

• Voorleesbrigade
• Zang aan huis
•B
 rainstorm kunstcafé rond kernen Groenlo en
Lichtenvoorde (budget Cultuur in de Wijk)
• Project Steenrijk in Lievelde en Vragender
(grensproject)

Oude IJsselstreek

Promotie evenementen ihkv
Cultuurzomer Achterhoek

• Stillevenproject Louise te Poele
• Raken met Smaken (Katja Gruijters)
• Ontsluiting grafiekcollectie stadhuis

• JAFA
• Masterclass montage
• AFE
• DAP
• Platgespöld

• Kunstuurtje schilderen
• Kunstuurtje Taal
• Cocreatie (Kijken naar Kunst)

Winterswijk

Promotie evenementen ihkv
Cultuurzomer Achterhoek

Stillevenproject Louise te Poele
Raken met Smaken (Katja Gruijters)
Markering Steengroeve

• JAFA
• Masterclass montage
• DAP

• Zang aan Huis
• Voorleesbrigade
• Oud=In (gespreksgroep filosofie)
• KunstOer
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Partners

Partners van het pact 2018
Gemeente

Innovatie

Toerisme

Educatie &
Erfgoed

Participatie

Gemeente

Innovatie

Toerisme

Educatie &
Erfgoed

Participatie

Basisschool Kisveld Neede

x

x

Aalten

De Weemhof Borculo

x

x

Aannemersbedrijf Westendorp

x

Stichting Marke Mallum

x

Tuinhuis De Barg

x

Amber Hofstede (theatermaker)

x

Oerkroeg Schiller

x

Trudy Altink (bouwhistoricus)

x

Aladna FM

x

Suze May Sho (kunstenaarscollectief)

x

Bronckhorst

Richard Jongetjes (gemeentelijke talentverbinder)

x

I Beat studio

x

Aaltense Musea

x

Cafe de Bocht

x

Katja Gruijters

x

Nr2 Music

x

Het Heidehuus

x

Bibliotheek Achterhoekse Poort

x

Richard Jongetjes (gemeentelijke talentverbinder)

x

Gemeente Bronckhorst cluster zorgen en leren

x

Menzis

x

Radio Ideaal

x

Careaz

x

Jan Ligthartschool (Zelhem)

x

De Lichtenvoorde

x

BS De Rank (Toldijk)

x

Estinea

x

BS De Kraanvogel (Vorden)

x

SZMK Beth San

x

Boudewijn de Bakker (Kasteel Hackfort)

x

SZMK Hoge Veld

x

Corinne Heyrman (schrijver)

x

x

Joost Oomen (schrijver)

x

Simone Atangana Bekono (schrijver)

x

Berkelland

Leander Zimmerman (regisseur Theater Nora)

x

Stichting natuurpark Kronenkamp

x

Stichting 4XV

x

Gemeente Berkelland

x

Kunst in Vorden

x

St. Muziek en Kunstwijs

x

Museum voor Achterhoekse Schilderkunst

x

Basisschool Wonderwijs Ruurlo

x

Uitgeverij Blauwdruk

x

Basisschool Wereldboom Borculo

x

Floris Brasser (kunstenaar)

x

Basisschool De Voshaar Haarlo

x

Katja Gruijters

x

Het Sterrenpalet Eibergen

x

Sensire

x

De Keikamp Geesteren

x

Markenheem

x

Heuvelschool Borculo

x

Menzis

x

Het Assink Lyceum

x

Kruiswerk Achterhoek en Liemers

x

Irish Pub Home

x

Sociaal team/ welzijnsfunctionarissen

x

Gemeente Bronckhorst cluster participatie

x

Zonnebloem

x

St Welzijn Steenderen

x

Basisschool Triangel Hoog en Laag Aalten

x

x

Bert van Zijtveld
(Pannenkoekenboerderij De Heikamp)

x

Bliss (kunstenaarscollectief)

x

Lotte Lentes

x

Vrouwen Van Nu

x

Ondernemers (OER-dorp) Geesteren

x

Berna Bonekamp

x

Spacecowboys (kunstenaarsduo)

x

Maxima Kroot

x

Katja Gruijters

x

Lieke Deelstra

x

x

Menzis

x

Beeckhof/ Ulenhofcollege

x

Careaz

x

Linda van Dam (ColorfullArt)

x

Livio

x

Lennart Brinkhuis (kunstenaar)

x

Sensire

x

Heike Engel

x
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Partners

Gemeente

Innovatie

Toerisme

Educatie &
Erfgoed

Participatie

Doesburg

Gemeente

Innovatie

Toerisme

Educatie &
Erfgoed

Participatie

Metzo College

x

Arsenaal

x

Graafschapcollege

x

gemeente Doesburg

x

Dineke de Roo

x

Raadskelder Doesburg

x

Pieternel van Amelsvoort

x

x

Basisscholen Doesburg

Lieke Deelstra

x

Andy Goldsworthy (kunstenaar)

x

Berna Bonekamp

x

Bedrijventerrein Beinum West

x

Boaz Boele

x

Studio Jeroen Everaert

x

Kiki Vos de Wael

x

Katja Gruijters

x

Evelien ter Maat

x

Menzis

x

Maxime Kroot

x

Attent

x

Lennart Brinkhuis

x

Caleidoz

x

Buurtacademie

x

Montferland

Grotenhuis (IJsselzicht)

x

Gemeene Montferland

Beumerskamp

x

Stichting Welcom

Cultuurplatform

x

Heemkundekring Bergh

x

Ine de Laak

x

Pastoor Galamaschool in ’s Heerenberg

x

Noura Rezgui

x

Stichting Kelrehuus

Maxime Kroot

x

Barghse Huus

x

Carel Lanters (kunstenaar)

x

Doetinchem

x
x

x

x

x

Katja Gruijters

x

Rietveld Lyceum

x

x

Remco Peters

x

Ludger College

x

x

Liemerije

x

AOC-Oost

x

Menzis

x

Graafschap College

x

Kruiswerk Achterhoek en Liemers

x

Basisschool De Laetere Kilder

x

Liemerscollege

x

Basisschool De Kleine Prins – Wijnbergen

x

Suus Bijleveld-Fokker

x

Jorn Snelting

x

Lieke Deelstra

x

Wims Muziekkelder

x

Lennart Brinkhuis

x

Brewinc

x

Femmie den Ouden

x

Stadsmuseum Doetinchem

x

Heike Engel

x

RTV Slingeland

x

Boaz Boele

x

Michiel van der Kley

x

Katja Gruijters

x

x

Oost Gelre

Ulenhof College

x

Tjeerd Nijhof

x

Sensire

x

Marianum

x

Markenheem

x

Taste

x

Herbergier

x

De Kroon

x

Slingeland

x

Basisschool de Watermolen Wheme

x

x

Menzis

x

Sociaal Cultureel centrum de Mattelier

x

x

Kruiswerk Achterhoek en Liemers

x

Pastoor van Arsschool

x

Buurtplein

x

BS Ludgerus (Zwolle)

x

Zonnebloem

x

BS Canisius (Harreveld)

x

Alzheimer Nederland afdeling Oost Gelderland

x

BS Antonius (Lievelde)

x
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Partners

Gemeente

Innovatie

BS Antonius (Vragender)
BS St Jozef
Katja Gruijters

Toerisme

Educatie &
Erfgoed

Participatie

Gemeente

Innovatie

Toerisme

Educatie &
Erfgoed

Participatie

x

Museum Mondriaan

x

x

Transit Oost

x

Erfgoedlocaties

x

x

Menzis

x

Obs Woold

x

Careaz

x

Jolanda ten Duis (beeldend kunstenaar)

x

De Lichtenvoorde

x

Kristie Legters (beeldend kunstenaar)

x

Estinea

x

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

x

Alzheimer Nederland afdeling Oost – Gelderland

x

Partners die op meerdere gemeenten
betrekking hebben

Basisscholen Antonius Lievelde en Vragender

x

Bibliotheek West Achterhoek

x

Museum de Scheper Eibergen

x

Bibliotheek Oost Achterhoek

x

Natuurpark De Leemputten

x

Omroep Gelderland

x

Ludmilla van der Spoel (beeldend kunstenaar)

x

Dialectkring Achterhoeken Liemers

x

x

Partners van buiten de regio

Oude IJsselstreek
x

Huus van de Taol (Drenthe)

x

Almendecollege

x

Hofstreek FM (Hof van Twente)

x

Huntenpop

x

Radio Oost

x

Regio 8

x

Radio Favoriet FM (Zevenaar)

x

cafe t Veertje

x

Carambolas films

x

P8

x

Luc Enting

x

x

Radboud Universiteit

x

Breekijzer

x

Erik ten Brinke

x

Katja Gruijters

x

Studio 26 Velp

x

De Animatietafel

x

Robin van Reenen

x

Optimaal FM

Inge Pollet

x

Bibliotheek Achterhoekse Poort

x

Kruiswerk Achterhoek en Liemers

x

Coöperatie sociaal werk Oude Ijsselstreek

x

KBO’s

x

Omgekeerd Bezoekgroep via Mia Tankink

x

Almendecollege

x

Berna Bonekamp

x

Winterswijk
Gerrit Komrij College

x

Theater De Storm

x

Jasper Muziek

x

Dirk Willink (Stichting Steengroeve Theater)

x

Mothership

x

Wereld van Wenters

x

Katja Gruijters

x

De Lichtenvoorde

x

Estinea

x

Prins Hendrikhuis

x

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

x
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Resultaten 2018

Financiële
rapportage
2018

BEGROTING EN VERANTWOORDING CULTUUR&ERFGOEDPACT 2017-2020

Uitgangspunt voor de verantwoording is de subsidiebeschikking van de
provincie. Die wordt overgenomen door de gemeenten als gezamenlijke
opdrachtgever. De financiële bijdrage die elke partner voor de projecten
en ook voor de overhead van het pact krijgt, ligt vast. Op basis daarvan is
in 2018 een begroting per themalijn gemaakt en de prestaties zijn o.b.v.
deze begroting geleverd.
Ester van de Haar //
Gruitpoort en penvoerder
Maria van der Post //
Gruitpoort en projectondersteuning
penvoerder

Kwartiermaker mogen zijn van
een pact van 9 gemeenten
en een cultuurcoalitie van 5
prachtige collega-instellingen
is een hele grote eer.
Maar waarom werkt dat
logo-loos samenwerken in
de Achterhoek zo goed? Nou
gewoon, omdat we in de
Achterhoek meegenieten als
de ánder succes heeft. We
gunnen elkaar wat. We zijn
liever trots dan jaloers op wat
een ander doet.
Dat maakt ons regelmatig tot
een landelijk voorbeeld van
regionale samenwerking. En
daar krijg je dus energie van.
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De provincie maar ook 9 gemeenten hebben hun bijdrage voor 2018 overgemaakt aan de penvoerende gemeente Doesburg. Deze heeft het jaarbedrag 2018 overgemaakt aan de penvoeder van de coalitie, de Gruitpoort.
Op basis van het actieplan 2018 hebben de coalitiepartners voor hun
eigen themalijn per project een factuur naar de penvoeder gestuurd. Deze
heeft alle facturen voldaan. Eventuele overschrijding dan wel onderbesteding van het budget is voor rekening van de Cultuurcoalitiepartner. In
het geval van onderbesteding wordt het bedrag meegenomen naar het
volgende jaar.
Er is alleen een accountantsverklaring nodig over de totale pactperiode
na 4 jaar. Deze wordt uit de pactbegroting betaald en geleverd door de
accountant van de Cultuurcoalitie-penvoerder.
De provincie heeft aangegeven voor de verantwoording geen goedgekeurde jaarrekening van de coalitiepartners nodig te hebben.
Duidelijk is dat het werken met een Cultuurcoalitie goed werkt om het
pact geborgd te krijgen in de regio. Echter, willen we de communicatie-ambities waarmaken dan zal de tijdsinvestering van alle partners en
zeker van de Kwartiermaker fors blijven.
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BATEN

B2017

Aantal deelnemende gemeenten Achterhoek

9

R2017

B2018

R2018

9

B2019

B2020

9

9

Bijdrage per gemeente

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Totaal subsidie gemeenten

€ 135.000

€ 135.000

€ 135.000

€ 135.000

Co-financiering provincie Gelderland

€ 135.000

€ 135.000

€ 135.000

€ 135.000

Totaal beschikbaar

€ 270.000

€ 270.000

€ 270.000

€ 270.000

€ 270.000

€ 270.000

Declaratie Achterhoek Toerisme

€ 28.750

€ 28.750

€ 28.750

€ 28.750

€ 28.750

€ 28.750

Themalijn Educatie en Erfgoed

€ 62.100

€ 62.100

€ 62.100

LASTEN
Themalijn Toerisme
€ 62.100

per gemeente gemiddeld

€ 6.900

€ 6.900

€ 6.900

Declaratie DRU Cultuurfabriek (per project)

€ 33.075

€ 33.075

€ 33.075

€ 6.900
€ 33.075

€ 33.075

€ 33.075

Declaratie Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers
(per project)

€ 29.025

€ 29.025

€ 29.025

€ 29.025

€ 29.025

€ 29.025

Themalijn Participatie

€ 62.100

€ 62.100

€ 62.100

€ 62.100

per gemeente gemiddeld

€ 6.900

€ 6.900

€ 6.900

€ 6.900

Declaratie BoogieWoogie
(tbv 4 gemeenten Oost Achterhoek)

€ 27.600

€ 27.600

€ 27.600

€ 27.600

€ 27.600

€ 27.600

Declaratie Gruitpoort
(tbv 5 gemeenten West Achterhoek)

€ 34.500

€ 34.500

€ 34.500

€ 34.500

€ 34.500

€ 34.500

Declaratie Cultuurmij Oost (geen coalitiepartner)

€ 60.472

€ 60.470

€ 60.472

€ 60.470

€ 60.472

€ 60.472

Totaal Inhoudelijke programma’s

€ 213.422

€ 213.422

€ 213.422

€ 213.422

€ 213.422

€ 213.422

Opstellen programma 2017-2020
door Cultuurmij Oost

€ 2.643

€ 5.757

€ 2.643

€-

€ 2.643

€ 2.643

Communicatie en inhoudelijke profilering pact

€ 10.000

€ 5.226

€ 10.000

€ 13.527

€ 10.000

€ 10.000

Locatie- en activiteitenkosten

€ 5.000

€ 936

€ 5.000

€ 1.761

€ 5.000

€ 5.000

Themalijn Innovatie

PACTBREDE LASTEN

Ondersteuning en financiële advisering penvoerder

€ 15.500

€ 15.409

€ 15.500

€ 15.500

€ 15.500

€ 15.500

Organisatie (per coalitiepartner € 4.687,10 per jaar)

€ 23.436

€ 23.436

€ 23.436

€ 23.436

€ 23.436

€ 23.436

Inhoudelijke advisering Cultuurmij Oost (uit provinciale opdracht)

€-

€-

€-

Totaal Pactbrede lasten

€ 56.579

€ 50.764

€ 56.579

€ 54.223

€ 56.579

€ 56.579

Totaal lasten
Cultuur&Erfgoedpact Achterhoek
2017-2020

€ 270.000

€ 264.186

€ 270.000

€ 267.645

€ 270.000

€ 270.000

€-

Resultaat 2018

€ 5.814

€ 2.355

Overige baten (kaartverkoop Achterhoek stillevens)

€-

€ 243

€ 5.814

€ 2.598

Jaarrapportage 2018
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