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  Het platform voor cultuur en vrijetijdsbesteding in Velsen 

 

 
      Muziek               Theater                Vrije tijd               Zang 
 

Beleids- en activiteitenplan 2023 
 

Doelstelling 
De Culturele Stichting Velser Gemeenschap is gevestigd te Velsen en staat ingeschreven in het 

handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 41222967. 
De stichting heeft tot doel: 

a. het scheppen van een klimaat in de gemeente en omgeving , waarin het culturele 
leven zich optimaal kan ontwikkelen; 

b. het meewerken aan- en het stimuleren van de instandhouding en de verdere  
ontplooiing van het culturele leven in de gemeente; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de  

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
Het werkterrein omvat: 
 a. de amateurkunst; 
 b. de professionele kunstuitingen; 
 c. de creativiteitsbevordering; 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. wanneer dit onder de doelstelling valt, het steunen van activiteiten van bij haar  
aangesloten organisaties; 

 b. zelf, al of niet in samenwerking met andere lichamen, verenigingen, stichtingen of  
personen, bijeenkomsten te organiseren, welke dienstbaar zijn aan het doel van de  
stichting, (voor zover deze niet in voldoende mate of omvang worden gehouden  
door andere organisaties, stichtingen of verenigingen); 

d. het regelmatig bekend maken van publiekstoegankelijke culturele evenementen in 

deze gemeente aan de bij haar aangesloten organisaties; 

e. mede te bevorderen, dat voldoende gebouwen voor sociaal en cultureel werk in de  
verschillende delen van de gemeente aanwezig zijn; 

 f. bij voldoende belangstelling, het instandhouden van een decoratelier; 
g. het contact te bevorderen tussen de overheid en de inwoners van Velsen en de 

regiogemeenten, onder andere door middel van het uitbrengen van adviezen, zowel  
op verzoek als op eigen initiatief, betreffende onderwerpen, waarop het werk van  

de Stichting betrekking heeft; 
h. het vragen van subsidies aan openbare - en andere lichamen, verenigingen,  

stichtingen of personen voor het eigen werk van de stichting; 
i.      het uitbrengen van adviezen inzake de verdeling van subsidies, aan openbare- en  

andere lichamen, verenigingen, stichtingen of personen voor: 
  1. het werk van de bij de stichting aangesloten verenigingen; 

  2. ander cultureel werk, dat binnen de gemeente Velsen wordt ondernomen; 
 j. het aanwenden van alle andere toegestane middelen, voor het bereiken van  

bovengenoemde doelstelling; 

 k. het in stand houden van een doelmatige organisatie. 

  

https://www.develsergemeenschap.nl/muziek
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Onze omschreven doelstelling sluit aan bij de doelstellingen van de gemeente Velsen, welke door 

ons bestuur worden onderschreven en zijn verwerkt in de navolgende actiepunten in het 
werkprogramma 2023. 
 

Werkprogramma 2023 

 
Ons uitgangspunt is dat culturele organisaties in het algemeen, in het bijzonder de 
amateurverenigingen, essentieel zijn voor de sociale samenhang in de gemeente.  
Als koepelorganisatie voor deze sector functioneren wij als: 
 

Belangenbehartiger voor de aangesloten organisaties. 
De Culturele Stichting Velser Gemeenschap voert vanuit een helicopterview, namens en t.b.v. de 
aangesloten organisaties, overleg met B&W, de Gemeenteraad en beleidsambtenaren over o.a. het 
cultuurbeleid van de gemeente Velsen (waaronder cultuureducatie), het subsidiebeleid, 
accommodaties, plannen rond de schouwburg, etc. 

 
Vraagbaak voor de besturen van de aangesloten organisaties. 

Besturen kunnen bij de Culturele Stichting Velser Gemeenschap terecht voor allerhande informatie 
en advies, bijvoorbeeld over (het aanvragen van) subsidies, decorbouw, bestuurlijke 
beleidskwesties, etc. 
 
Netwerker binnen de culturele wereld van Velsen en omstreken. 
De Culturele Stichting Velser Gemeenschap brengt organisaties en verenigingen op het gebied van 

cultuur(beleid) van binnen en buiten de gemeente met elkaar in contact onder het motto ‘samen 
sterk’. 
 
Sparringpartner van (professionele) organisaties die iets kunnen betekenen voor het culturele 
leven binnen de gemeente Velsen. 
Te denken valt aan de Stadsschouwburg, Bibliotheek, KunstForm, Citymarketing, Stichting Muziek 
en Meer in de IJmond, Summer Park Sessions, etc. 

 
Stimulator van het organiseren van en deelnemen aan evenementen. 
Te denken valt aan ‘concerten’ op zondag, bijeenkomsten waarop de aangesloten verenigingen 
informatie en ideeën kunnen uitwisselen, een korenfestival, het opzetten van ‘broeinesten’ etc. 
 
Ondersteuner bij het mogelijk maken van theatervoorstellingen, concerten, exposities etc. 
De Culturele Stichting Velser Gemeenschap beschikt over een Decoratelier, waar de aangesloten 

verenigingen tegen beperkte vergoeding materiaal (decorstukken, podiumdelen, geluidsapparatuur 
etc.) kunnen huren of laten maken.  
 
Communicatiekanaal om de zichtbaarheid van zowel de Culturele Stichting Velser Gemeenschap 
als de aangesloten organisaties te vergroten. 
Via de website en de nieuwsbrief wordt de meest actuele informatie gedeeld. Daarnaast verschijnt 

met regelmaat via dag- en weekbladen informatie vanuit de VG. Beoogd wordt activiteit op zowel 

Instagram als Facebook. 
 

Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur werd de conclusie getrokken dat het bestuur 
bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en een Algemeen 
Bestuur (leden DB + eventuele vicevoorzitter + waarnemend penningmeester/controller + 
coördinator Decoratelier + bestuurslid communicatie. Daarnaast zal bij elke bestuursvergadering 

een sector-coördinator aanschuiven).  
Allen worden opgenomen in de verzendlijst bestuur, zodat allen worden geïnformeerd via notulen 
en mededelingen. 
De contactpersoon VG-concerten werkt samen met de secretaris en neemt geen deel aan 
bestuursvergaderingen en is niet opgenomen in de verzendlijst. 
 
Activiteiten 2023 

 
Themabijeenkomsten 

De stichting organiseert verschillende uiteenlopende bijeenkomsten gericht op het transparant 
houden van haar organisatie, het uitwerken van haar doelstelling en het uitwisselen van informatie. 
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- Jaarvergadering, ondanks dat de stichting in deze geen verplichting heeft, organiseert zij 

jaarlijks een jaarvergadering waarbij het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde 
beleid en verslag wordt gedaan van een kascommissie. 

- Themabijeenkomsten, waarbij gegevens van de aangesloten verenigingen worden 
uitgewisseld en aan de orde zijnde thema’s besproken en toegelicht. 

 
VG-concerten 
Jaarlijks worden 10 VG-concerten georganiseerd op zondagen van 12.00 – 13.30 uur.  
Aangesloten verenigingen kunnen zich inschrijven voor deze concerten die door de stichting 
worden gefaciliteerd (organisatie, huur, programmaboekjes, poster/affiches). Per concert wordt 
deelgenomen door twee, maximaal drie aangesloten organisaties. De locaties voor de concerten 
zijn verspreid over de gemeente Velsen zodat het Velsense publiek in brede zin qua 

toegankelijkheid en bekendheid wordt gediend. 
Doelstelling van de concerten is o.a. dat verenigingen de Velsense inwoners gelegenheid bieden om 
hiervan kennis te maken. Daarnaast: 

- optimaliseren communicatie > breed bekend maken in Velsen 
- gezamenlijk aanbieden van een concertprogramma 
- ontwikkelen van nieuwe initiatieven en programma’s 

- beheer van locaties enthousiasmeren voor culturele bijeenkomsten 
- publiciteit voor kunst- en cultuurevenementen in Velsen. 

 
Periodieke overleggen 
Om contact te onderhouden met de gemeente Velsen, regiogemeenten en de kunst- en 
cultuursector, wordt periodiek overleg gevoerd. De doelstelling van deze overleggen is het 
behartigen van belangen en afstemmen van beleid, waardoor het culturele leven in de gemeente 

en omgeving zich optimaal kan ontwikkelen. 
- Gemeente Velsen, minimaal 2 maal per jaar met de wethouder Kunst en Cultuur, alsmede 

de beleidsambtenaar Sociaal Domein. Terugkoppeling naar de aangesloten verenigingen 
vindt plaats waar het onder andere gewijzigd gemeentelijk beleid betreft. 

- KunstForm/Bibliotheek, minimaal 2 maal per jaar met de directeur van beide organisaties. 

- Stadsschouwburg Velsen, minimaal 2 maal per jaar met de directie. 
- Cultuurmaker IJmond (CMIJ), minimaal 4 maal per jaar. 

- Overige organisaties, ketenpartners, op uitnodiging. 
- Aangesloten organisaties 

 
Communicatie 
Om een optimale communicatie te bewerkstelligen, wordt gebruik gemaakt van  

- Nieuwsbrief, minimaal 1 maal per 2 maanden 

- Website, presentatie van alle in-en outs rond de stichting en haar aangesloten organisaties 
- Jaarverslag of ‘prospectus’, waarbij inzage gevoerde activiteiten en beleid. 
- Jaarvergadering, minimaal 1 maal per jaar. 
- Bezoeken aan verenigingen voor bestuurlijk overleg of jubilea. 
- In samenwerking met Citymarketing Velsen wordt samengewerkt aan publicatie van een 

actuele ‘UITAgenda Velsen’ die bij beide organisaties op de website wordt gepubliceerd. 
Daarnaast publiceren wij in samenwerking met Citymarketing Velsen en de gemeente 

Velsen een tweewekelijkse cultuurpagina in weekblad De Jutter/Hofgeest. 
 
Versterken band aangesloten organisaties 
Gestreefd wordt naar een optimaal contact met de aangesloten organisaties/verenigingen. 

- Bezoek, op afspraak vindt overleg plaats met vertegenwoordigers/besturen van 
organisaties 

- Repetities/oefenavonden, om op de hoogte te zijn van organisaties worden deze op 

afspraak bezocht 
- Uitvoeringen, exposities, presentaties, van aangesloten organisaties worden zoveel 

mogelijk bezocht 
- Jubilea, op voordracht van de besturen van aangesloten organisaties wordt aan  

jubilerende leden aandacht geschonken door het overhandigen van bloemen, een 
oorkondes of een legpenning 

- Uitleenmogelijkheden, voor de aangesloten organisaties zijn beschikbaar: podiumdelen, 

laptop, beamer, portable groot scherm, toneelmicrofoons, geluidsinstallatie en 
aanhangwagen. 
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Decoratelier 

Het doel van het Decoratelier is om aangesloten organisaties in praktische zin zoveel mogelijk te 
ondersteunen bij haar decorbouwactiviteiten en hierbij kostenbesparend te werken. Hiermee de 
theatertechniek voor de amateurgezelschappen, daarbij vaak jonge theatermakers, bij te staan in 
hun ontwikkeling 

Binnen het Decoratelier zijn vrijwilligers werkzaam die in opdracht van overwegend aangesloten 
organisaties decors vervaardigen uit zowel eerder gebruikte materialen als nieuw materiaal. De 
coördinator van het Decoratelier is lid van het bestuur van de stichting, draagt zorg voor de 
(financiële) administratie, onderhoud contact met de opdracht gevende organisatie, de daaraan te 
stellen veiligheidseisen en de financiële afwikkeling, regelt de verhuur van decorstukken en 
onderhoudt de contacten met het technisch personeel van de theaters. 
Daarnaast verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de accommodatie, gereedschappen en 

machines. Ziet toe op veiligheid en zorg zo nodig voor cursussen voor de vrijwilligers. 
 
Korenfestival 

De stichting organiseert in principe elke drie jaar een korenfestival binnen de gemeente Velsen. Het 
eerst volgende festival staat voor 2023 gepland. In 2022 is begonnen met de voorbereidingen. 
Omdat de VG in 2023 70 jaar bestaat is een speciale editie van het korenfestival in voorbereiding, 

namelijk op 13 mei 2023 een VG-festival Zang en op 4 november 2023 een VG-festival Orkesten. 
Beide festivals worden georganiseerd in de Stadsschouwburg Velsen als cultureel hart van de 
gemeente. Hierbij kan het publiek kennis maken met de verscheidenheid van Velsense 
verenigingen als koren, orkesten en ensembles . De verenigingen kunnen tijdens de festivals 
nieuwe initiatieven en programma’s uitwerken, als ook kennis nemen van elkaars repertoire. 
Samen met de tweewekelijkse cultuurpagina in het weekblad hopen wij de cultuurverenigingen een 
duidelijk platform te geven binnen de publieke belangstelling. 

 
Projectfonds 
De stichting beheert zgn. (Shakespeare-)projectgelden, die samen met de Stadsschouwburg een 
gezamenlijk bezit vormen, bestemd voor een nog te organiseren derde project. Tussen bestuur van 
de stichting en de directie van de Schouwburg Velsen werd aanvankelijk afgesproken dat in 2021 

hiervoor een passende invulling zou worden gevonden. De Coronacrisis heeft dit doorkruist en de 
uitwerking staat nu gepland voor eind 2023. 

 
Evaluatie 
Jaarlijks worden de activiteiten van de stichting gepubliceerd in een Jaarverslag en besproken 
tijdens de jaarvergadering waartoe aangesloten organisaties/verenigingen zijn uitgenodigd. Het 
jaarverslag wordt breed gedeeld en wordt gepubliceerd op de website. 


