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Ons Raadhuis draait nu al 3½ jaar lang fantastisch en elke week komen er nieuwe mensen een 
kijkje nemen. En ook afgelopen jaar zijn er weer mooie, leuke, inspirerende en 
indrukwekkende dingen gebeurd en geweest. 
 
Zoals het bezoek van minister Hugo de Jonge dat mogelijk 
was door de inspanning en medewerking van veel 
vrijwilligers en deelnemers. De komst en opening van de 
buurtbieb. De overtuigende gymles van Jolanda 
Stellingwerff voor alle dames van de gemeenteraad samen 
met deelnemers. En de opening van onze vernieuwde 
keuken.  
Er zijn weer heel wat nieuwe activiteiten gestart zoals het 
sieraden-repaircafé, de spelletjesmiddag en de toneelgroep.  
En we hopen dat jullie het gezellig vonden en er voldoende 
aandacht voor jullie persoonlijk was. In elk geval was er 
genoeg aanloop; in 2019 waren er gemiddeld ruim 320 
deelnemers per week. 

 

 
Financiële veranderingen voor het jaar 2020 
 
De gemeente Rheden subsidieert de helft van onze begroting en we ontvangen bijdragen voor de activiteiten. 
Maar daarmee zijn de kosten voor personeel, huur en verzekeringen nog niet gedekt. Nu we een goed 
draaiende voorziening zijn, kunnen we geen aanspraak meer maken op de startsubsidies van verschillende 
fondsen die we in het begin in maart 2016 ontvingen. 
Dus zijn we afgelopen juli met jullie op de klankbordbijeenkomst op zoek gegaan naar mogelijkheden om 
voldoende financiële middelen te krijgen voor het voortbestaan. Alle suggesties zijn besproken en er is 
gekeken naar haalbaarheid. Vervolgens zijn de ideeën weer getoetst in de klankbordgroep-bijeenkomst van 
vrijdag 29 november. Toen bleek er voldoende steun voor de volgende maatregelen  vanaf 1 januari 2020:  
  

• De strip wordt 3,50 euro. De regeling voor Gelrepashouders blijft hetzelfde. 

• We vragen per dag een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee. Voor 1 euro kun je de hele dag koffie en thee 

drinken.  

• De vrijdagmiddagborrel wordt voor iedereen 1 strip, ongeacht wat je eet en drinkt.  

• We verwachten van alle deelnemers aan activiteiten een jaarlijkse bijdrage. Het systeem ‘Als je niet komt 

betaal je niets’ past bij jullie als een handschoen. Maar het is best duur om uit te voeren. Daarom vragen 

we een jaarlijkse bijdrage. Op 1 januari is dat 25 euro, na 1 juli 12,50 euro. 

• DEZE MAATREGELEN MOGEN VOOR NIEMAND EEN BELEMMERING ZIJN OM AAN ACTIVITEITEN 

MEE TE BLIJVEN DOEN. Twee organisaties (Dullertsstichting en Rotary Rheden-Rozendaal) geven 

komend jaar financiële ondersteuning aan deelnemers die dat goed kunnen gebruiken. Kom met ons 

praten als je door deze financiële veranderingen minder (of geen) activiteiten meer kunt gaan doen bij Ons 

Raadhuis. Ook mensen die nu al de hele week activiteiten bij ons doen, maar voor wie de strip voor het 

wijntje of biertje op vrijdag net iets te veel is, willen we vragen om dat bij ons aan te geven.  


