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VOORWOORD VOORZITTER
Het afgelopen jaar was wederom een bijzonder jaar, gekenmerkt door twee
lockdowns. De eerste begon in december 2020 en duurde tot eind april 2021.
Pas eind juni mocht er weer worden gezongen en gespeeld. Een tweede
lockdown volgde in december 2021. Voor het Decoratelier van de Velser
Gemeenschap wederom een oorverdovende stilte. Geen decors in wording,
maar voornamelijk een keurig opgeruimde werkplaats in afwachting van
nieuwe opdrachten.
In de periode mei tot en met november was er de hoop dat de lockdown tot het
verleden zou behoren. Voorzichtig begonnen een aantal verenigingen met de
herstart van repetities, uiteraard met anderhalve meter afstand. Sommige verenigingen in goed
geventileerde ruimten, andere in de openlucht en zelfs in een tent. Andere verenigingen waren
voorzichtiger en zijn pas na de zomer gestart. Ook de eerste uitvoeringen dienden zich aan. Groot was
de teleurstelling op moment dat een nieuwe lockdown zich aandiende.
Wij mogen gerust vaststellen dat het jaar 2021 voor alle aangesloten organisaties binnen de sector
kunst en cultuur moeizaam is verlopen. Dat gold ook voor ons als VG. Natuurlijk bleven wij ons inzetten
om uitvoering te geven aan ons beleid: het behartigen van belangen, functioneren als vraagbaak,
bijhouden van ons netwerk, dienen als sparringpartner, stimuleren, ondersteunen waar nodig en als
communicatiekanaal.
Dat was niet eenvoudig dit jaar omdat de vele geplande activiteiten werden afgeblazen en het culturele
leven zo goed als stil kwam te liggen. Toch zijn wij, in overleg met onze partners, allerlei plannen gaan
smeden om een flinke herstart te creëren.
Genoemd mag worden de bijlage Cultuur in Velsen die huis aan huis werd verspreid.
Daarnaast werd een aanvang gemaakt met het ontwerp van een nieuwe website voor de VG met doel
om een centrale functie te creëren voor het culturele leven in Velsen.
Cultuur achten wij van een onschatbaar belang voor onze gemeente Velsen. De waarde van cultuur
hebben wij ervaren tijdens de coronacrisis. Inwoners van Velsen misten het zangkoor, muziekles,
uitvoeringen, tentoonstellingen van eigen werk, bezoek aan bibliotheek, exposities, shows en festivals,
werk of vrijwilligerswerk in de culturele sector of de erfgoedsector.
Wij hopen dat wij het virus nu achter ons kunnen laten en een mooie toekomst tegemoet gaan.
Gert Jan van der Hulst
voorzitter Culturele Stichting Velser Gemeenschap
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OVER DE CULTURELE STICHTING VELSER GEMEENSCHAP
De Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG), opgericht in mei 1953, is een overkoepelend orgaan
voor amateurverenigingen/organisaties op cultureel gebied, die werkzaam zijn binnen de gemeente
Velsen. Bij de Stichting zijn verenigingen/organisaties aangesloten op het gebied van zang, muziek en
theater.
Ook verenigingen/organisaties voor vrijetijdsbesteding op het gebied van schilderkunst enz. maken
deel uit van de VG, evenals andere culturele instellingen.
Vertegenwoordigers van deze organisaties ontmoeten elkaar bij de jaarvergadering of een
themavergadering.
Voor de aangesloten verenigingen/organisaties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de
diensten van een groep vrijwillige decorbouwers.
Het Decoratelier is gevestigd in de gymzaal aan de J.P. Troelstraweg 1A, ook in IJmuiden.
De jaarlijkse 4 mei-herdenking en de viering van 5 mei vinden eveneens plaats onder haar auspiciën.
De uitvoering hiervan wordt verzorgd door het Comité 4 en 5 mei Velsen.
De VG heeft als doel het bevorderen van het culturele leven in Velsen en organiseert allerlei
activiteiten zoals Koffieconcerten, het Korenfestival, thema-avonden, enz.
Met de VG-website en Facebook houdt de VG de informatie actueel en heeft daarmee een groter
bereik dan alleen de Velsense samenleving.
De VG reikt o.a. oorkondes uit aan leden die 25 jaar en legpenningen aan leden die 40 of meer jaren
lid zijn van een vereniging/organisatie, evenals aan bestuursleden of artistieke leiders die zich een
kwart eeuw of meer hebben ingezet voor hun vereniging/organisatie. De verenigingen/organisaties
zelf worden ook gehuldigd met o.a. een geldelijke bijdrage bij hun jubileum.
De Velser Gemeenschap heeft een kantoor tot haar beschikking in het gebouw van KunstForm Velsen,
voorheen Kunstencentrum Velsen, waar een administratieve kracht werkt ter ondersteuning. De
administratie is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 15.30 uur (pauze
van 12.00 tot 12.30 uur). Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.

DE SAMENSTELLING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR PER
31 DECEMBER 2021
Gert Jan van der Hulst
Ton van Kaam
Boukje Holwerda
Ton Maks
Ad de Vries
Emiel Schong
Peter Hamersma

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator Decoratelier, AB-lid
Communicatie, AB-lid
Voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen

Administratieve ondersteuning
Anneke Salentijn
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AANGESLOTEN VERENIGINGEN EN ORGANISATIES PER 31-12-2021
Muziek

Brassband Felison Brass
Kennemer Harmoniekapel Oud Goud
Muziekvereniging Soli
Muziekvereniging IJmuider Harmonie
Accordeonorkest De Klavierschippers
Tata Steel Orkest
Velser Amusements Orkest
RATS Accordeonband
Stichting Muziek en Meer in de IJmond

Theater

Jeugdmusicalvereniging De Jonge Stem
Musicalvereniging Unidos
Onderwijzers Toneelvereniging Kennemerland
(OTK)
Muziektheatergroep Plug In
Toneelvereniging De Veste
AHA-Productions
Stichting Cultuur in de Dorpskerk
Stichting Heerlijkheid Brederode
Stichting Theatermanifestatie IJmond
Toneelgroep Expressie Castricum

Vrije Tijd

Zang

Teken- en schildervereniging Terpen Tijn
Bibliotheek Velsen
Kunstenaars Collectief Velsen
Nederlandse Bijenvereniging, afdeling Velsen
Radio Club Kennemerland
Volkstuindersvereniging Wijkeroog
Centrum voor de Kunsten Beverwijk
KunstForm Velsen
De Visserhallen (Foto-exposities)

A Capella Groep Brothers 4-Tune
Christelijk Mannenkoor IJmuiden (CMIJ)
Engelmunduskoor
De Delta Singers
Gezelligheidskoor ff Anders
Gospelkoor Get Together Again
Popkoor Decibel
Popkoor MultiVocaal
Shantykoor Nortada
Operakoor Bel Canto
Velser Seniorenkoor Vitaal
Vrouwenshantykoor Grace Darling
Zanggroep Sparkle Velsen
Zanggroep Voices
Popkoor de Shuffles
Het Naaldkoor
Het Amusementskoor Velsen
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JUBILEA
25 jaar lidmaatschap van vereniging:
* Frieda Jansen
* Cora Reurings
* Lydia van der Tuin

Operakoor Bel Canto
Operakoor Bel Canto
Operakoor Bel Canto

50 jaar lidmaatschap van vereniging:
* Jaap Bragt

Chr. Mannenkoor IJmuiden

WELKOM
Bestuur VG:
- Loekie Hopman
- Emile Lastdrager
- Simon Heeremans
- Roy Herrebrugh
-

Stichting Muziek en Meer in de IJmond

AFSCHEID
-

Ton van Kaam
Emiel Schong

-

Eigenwijs Musicalkids Velsen
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Beleids- en activiteitenplan 2022

Het platform voor cultuur en vrijetijdsbesteding in Velsen

Muziek

Theater

Vrije tijd

Zang

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.
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.
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
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h.
i.

j.
k.

de Stichting betrekking heeft;
het vragen van subsidies aan openbare - en andere lichamen, verenigingen,
stichtingen of personen voor het eigen werk van de stichting;
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;
het aanwenden van alle andere toegestane middelen, voor het bereiken van
bovengenoemde doelstelling;
het oprichten en in stand houden van een doelmatige organisatie.

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 2022.

Werkprogramma 2022
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 ‘events’.
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.
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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 sectorcoördinator 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 2022
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.
- 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 ca. 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.
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VG-CONCERTEN 2022
VAN DE CULTURELE STICHTING VELSER GEMEENSCHAP

Datum

Deelnemende
verenigingen

Locatie

Tijd

(onder voorbehoud)

(onder voorbehoud)

15 mei

IJHmusementsorkest
Soli Harmonie

Soli
muziekcentrum
Santpoort-Noord

12.00 uur

26 juni

Felison Brass
Chr. Mannenkoor IJmuiden

De Stek
Velsen-Noord

12.00 uur

3 juli

Gospelkoor Get Together
Again
IJH New Harbour Winds

Kruispunt
Velserbroek

12.00 uur

18 september

Brothers 4 Tune
Zanggroep Voices

Het Terras
Santpoort-Noord

12.00 uur

25 september

Felison Brass
Shantykoor Nortada

Naaldkerk
Santpoort-Noord

12.00 uur

2 oktober

Jeugdmusicalvereniging
De Jonge Stem
MultiVocaal

Kruispunt
Velserbroek

12.00 uur

9 oktober

Musicalvereniging Unidos
Bigband Soli

Kruispunt
Velserbroek

12.00 uur

30 oktober

Soli Harmonieorkest
IJH New Harbour Winds

Soli
muziekcentrum
Santpoort-Noord

12:00 uur

6 november

KennemerHarmonieOrkest
‘Oud Goud’
RATS

Naaldkerk
Santpoort-Noord

12.00 uur

20 november

Velser Amusementsorkest
Soli Opleidingsorkest & Klein
Orkest

Soli
muziekcentrum
Santpoort-Noord
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12.00 uur

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.
- 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.
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.

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
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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 elke drie jaar een korenfestival binnen de gemeente Velsen. Het eerst
volgende festival staat voor 2023 gepland. In 2022 wordt begonnen met de voorbereidingen.
Door dit korenfestival kan het publiek kennis maken met de verscheidenheid van Velsense koren. De
koren kunnen tijdens dit festival nieuwe initiatieven en programma’s uitwerken, als ook kennis
nemen van elkaars repertoire.
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 afgesproken dat in 2021 hiervoor een
passende invulling wordt gevonden. Door de coronacrisis zal hiervoor een nieuwe planvorming
moeten starten.
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.
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Inhoudelijk verslag realisatie doelen 2021
Na 2020 gold voor het jaar 2021 eveneens dat het getroffen werd door de coronacrisis. Door allerlei
maatregelen werd het samenkomen en samenzijn sterk gehinderd. Voor ons als Culturele Stichting
Velser Gemeenschap voor de tweede maal een dikke streep door de beleidsplannen. Geen sinecure
om het enthousiasme bij eigen vrijwilligers en aangesloten
organisaties erin te houden!
Pas in mei begonnen de eerste verenigingen voorzichtig aan te
starten met repetities. Overige organisaties volgden na de zomer.
Tijdens onze ledenvergadering in september 2021 was iedereen
hoopvol gestemd, vol goede moed en met plannen om onze
cultuursector weer nieuw leven in te blazen. Plannen werden
gesmeed om vol gas te geven bij het hervatten van bestaande
producties en het ontwikkelen van nieuwe plannen. Er werden
plannen gemaakt om het nieuwe seizoen in te gaan door een breed
publiek in Velsen een veelzijdig cultuuraanbod aan te bieden op
gebied van zang, theater, muziek en beeldende vorming. Vol
overgave werd hiervoor in oktober ‘Cultuur in Velsen’ verspreid als
bijlage bij Weekblad De Jutter/Hofgeest. De wens was om velen te
inspireren om zich aan te sluiten en actief deel te nemen aan het
culturele leven in onze gemeente. Overtuigd van het feit dat verenigingen en organisaties gericht op
kunst- en cultuur in gezamenlijkheid onze gemeente kleur kunnen geven en een kloppend cultureel
hart.
Wie had durven dromen dat corona weer zodanig spelbreker zou worden dat repetities en
uitvoeringen in december wederom gestaakt moesten worden en dat het culturele leven weer volledig
stil viel.
Themabijeenkomsten
Als gevolg van de coronamaatregelen konden in 2021 geen themabijeenkomsten worden
georganiseerd. Omdat na de zomer weer allerlei activiteiten mogelijk waren werd op 2 september
2021 een jaarvergadering gehouden. Een geplande themavergadering op 30 november kon geen
doorgang vinden nadat op 2 november weer nieuwe maatregelen van kracht waren.
Koffieconcerten
Als gevolg de coronamaatregelen konden een planning van koffieconcerten niet doorgaan. Vanuit de
verenigingen was wel belangstelling voor deelname, maar gedurende de periode september tot
november bleek geen van de verenigingen in staat om een programma samen te stellen.
Periodieke overleggen
Periodiek overleg (tweemaal per jaar) werd gevoerd met:
- Gemeente Velsen, wethouder Jeroen Verwoort (27-5-2021 en 22 november 2021).
Onderwerpen van gesprek zijn o.a.: ontwikkeling Cultuurvisie Velsen 2020-2024,
huurcontract Decoratelier (huurcontract tot 1-7-2022), toekomstmogelijkheden
vlakkevloertheater en verzelfstandiging Comité 4 en 5 mei.
- KunstForm/Bibliotheek, Maarten van Dongen, directeur beide organisaties (14 mei 2021, 2510-2021 en 25-11-2021).
Naast kennismaken met de nieuwe directeur werd gesproken over cultuureducatie Velsen,
huurcontract administratie VG, samenwerking Decoratelier, samenwerking verenigingen en
ketenpartners, visie kunst en cultuur.
- Stadsschouwburg Velsen, Manon Koers, zakelijk directeur en Jacob Bron, artistiek directeur /
programmeur (10-9-2021, 4-10-2021).
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-

Gespreksonderwerpen waren huur schouwburg voor amateurverenigingen, samenwerking
schouwburg en VG, voortgang renovatie of nieuwbouw schouwburg, Shakespeare-project,
cultuurvisie.
Citymarketeer Friso Huizinga (5-10-2021).
Onderwerpen waren het Citymarketing Cultuur Café van 5 oktober 2021, website,
workshops, gemeentelijk magazine en Havenfestival.

Communicatie
Om een optimale communicatie te bewerkstelligen, wordt gebruik gemaakt van:
- Nieuwsbrief, uitgebracht 4 nieuwsbrieven
- Website, gehele jaar 2021 actueel.
- Jaarverslag 2021, zie website
Versterken band aangesloten organisaties
Gestreefd wordt naar een optimaal contact met de aangesloten organisaties/verenigingen. Vanwege
alle coronamaatregelen zijn deze feitelijk geblokkeerd geweest.
Het reguliere programma bestaat uit:
- Bezoek aangesloten organisatie
- Repetities/oefenavonden
- Uitvoeringen, exposities, presentaties
- Jubilea
- Uitleenmogelijkheden, beschikbaarheid voor aangesloten organisaties van podiumdelen,
beamer, portable groot scherm, toneelmicrofoons, geluidsinstallatie en aanhangwagen.
Decoratelier
De activiteiten Decoratelier zijn als gevolg van de coronacrisis vrijwel nihil geweest. Geen opdrachten
vanuit verenigingen.
Presentatie verenigingen Jaarmarkt Velsen-Zuid
De Velser Jaarmarkt in Velsen-Zuid vond in 2021 door alle maatregelen geen doorgang.
Korenfestival
De stichting organiseert elke drie jaar een korenfestival binnen de gemeente Velsen. Het eerstvolgende festival stond voor 2021 gepland maar zal naar verwachting niet eerder dan in 2023
worden gerealiseerd.
Anjercollecte
De Anjeractie vond in 2021 geen doorgang en is in opzet gewijzigd. De Culturele Stichting Velser
Gemeenschap speelt hierin geen rol meer.
Shakespearefonds
Door de covid-crisis is e.e.a. even in de ijskast gezet.
Organisatie herdenking 4 mei
Het ‘Comité 4 en 5 mei’ is een zelfstandig orgaan binnen de stichting. Per 31 december 2021 is het
een zelfstandige stichting geworden. Deze ontbinding bleek noodzakelijk om reden van
subsidieverstrekking gemeente Velsen.
Evaluatie
Jaarlijks worden de activiteiten van de stichting gepubliceerd in een Jaarverslag en besproken tijdens
de jaarvergadering waartoe aangesloten organisaties/verenigingen zijn uitgenodigd.
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VERSLAG JAARVERGADERING CULTURELE STICHTING VELSER
GEMEENSCHAP
Aanwezigen (presentielijst):
Verschillende vertegenwoordigers van een 16-tal aangesloten organisaties waren aanwezig.
Overige aanwezigen:
Vrijwilligers van het Decoratelier, van het 4/5 mei Comité en leden van het algemeen bestuur van de
VG.
Opening en mededelingen door de voorzitter van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap: Gert
Jan van der Hulst.
Gert Jan opent de jaarvergadering met een welkom voor alle aanwezigen en in het bijzonder notaris
Eric Ros en Herman Berkhout, beleidsadviseur gemeente (interim).
1. Jaarverslag 2020 (zie website)
2. Verslag kascommissie
In een verklaring geeft de kascommissie aan, bestaande uit Petra de Hoog en Simon Heeremans, dat
zij de financiële administratie van de stichting over het boekjaar hebben gecontroleerd. De wijze van
vastleggen van de gegevens en het archiveren van de onderliggende stukken maakten het mogelijk
om adequaat steekproefsgewijs controles uit te voeren. Zodoende is geconstateerd dat de
samenstelling en de presentatie van de cijfers in het Financieel Overzicht VG 2020 correct zijn.
Voorgesteld wordt de penningmeester te déchargeren voor het in 2020 gevoerde financiële beleid
en de vastlegging daarvan.
Het schriftelijk verslag van de kascommissie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen
en is daarmee vastgesteld.
De beide kascommissieleden worden met een fles wijn bedankt.
3. Kascommissie voor volgend jaar
Simon Heeremans en Marlon Schoorl.
4. WBTR-toelichting door notaris Eric Ros
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is 1 juli 2021 in werking getreden.
Omdat veel stichtingen en verenigingen hier niet goed bewust van zijn is de datum iets vooruit
geschoven.
Het gaat om inzicht in de regels, met name de rechten, plichten en verantwoordelijkheden binnen
een bestuur. Wanneer er problemen ontstaan is iedereen verantwoordelijk.
Vóór 2026 moeten de statuten zijn aangepast!
5. Korte uitleg gemeentezaken door Herman Berkhout
Herman vervangt Erika de Jong, hij is voor een korte periode ingehuurd.
In verband met de coronaperikelen en het voortbestaan van de verenigingen praten we met Herman
over verschillende zaken, zoals zichtbaarheid, gebrek aan oefenruimte en angst subsidie- en
ledenverlies.
15

Herman geeft aan dat er een subsidieregeling in het leven is geroepen voor activiteiten ná coronatijd.
Tot 15 oktober kunnen deze aanvragen worden ingediend, deze aanvragen moeten wel creatief en
vernieuwend zijn.
In aansluiting hierop komt het bestuur van Sparkle, De Jonge Stem en Plug In met een initiatief!
Ze stellen voor om in samenwerking met de VG een uitneembare PR-bijlage van de verenigingen voor
in De Hofgeest/ Jutter te maken. Afspraken hiervoor worden gelijk gemaakt.
6. Rondvraag
•
•
•
•

Vertegenwoordigers van enkele verenigingen vertellen over hun plannen en de uitvoeringen
die er aan zitten te komen.
Houd de WBTR op de agenda is de opmerking vanuit de zaal. Verder zal de VG de evt. vragen
verzamelen en er blijvend aandacht aan schenken in de Nieuwsbrief.
De VG blijft aandringen op het hebben van een vlakkevloertheater in Velsen!
Nog een opmerking: Subsidieaanvragen zijn lastig, ook bij het Bernardfonds. Misschien kan
de VG helpen?

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
Vervolgens nodigt de voorzitter de aanwezigen uit om wat na te praten onder het genot van een
hapje en een drankje.

16

DECORATELIER
Doordat er in dit jaar weinig optredens op de planken konden worden gebracht zijn de opdrachten
vrijwel op één hand te tellen.
Net voor de zomervakanties werd er in Beverwijk een kinderspeelweek georganiseerd waarbij er
enkele decorstukken konden worden verhuurd.
In september van dit jaar werd er een geheel nieuw festival in Velserbeek georganiseerd waarbij wij
het podium konden leveren en hebben geholpen met de opbouw hiervan.
In oktober kregen we een opdracht voor het maken van enkele bescheiden decorstukken bestaande
uit drie ijsschotsen. Deze opdracht werd met enthousiasme ontvangen en uitgevoerd.
In november kregen we als sluitstuk van dit jaar een ongewone vraag van de gemeente Velsen om 41
kasten te maken. Ook deze vraag is met enthousiasme ontvangen en binnen 5 weken werd ook deze
opdracht naar tevredenheid door de vrijwilligers uitgevoerd en opgeleverd.
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COMITÉ 4 EN 5 MEI VELSEN
Het coronavirus speelde ook in 2021 een dominante rol in de planning van alle activiteiten van het
comité. Veel plannen waarbij normaliter grotere groepen mensen aanwezig zijn, konden niet
plaatsvinden. Ondanks de zeer beperkende omstandigheden lukte het wel om een aantal activiteiten
te laten plaatsvinden in klein gezelschap. Zo vond de scholengedichtenwedstrijd plaats en werd het
winnende gedicht in de (lege) burgerzaal voorgedragen en konden de toespraken van de voorzitter
Peter Hamersma en burgemeester Frank Dales (in zijn eigen kamer) wel doorgaan. Dit alles gevolgd
door de kranslegging op Plein 45.

Kransen van Comité, verzet en VG

Burgemeester Frank Dales legt als eerste een
krans bij het monument op Plein 45. De 4 mei
herdenkingen vonden – vanwege de
coronamaatregelen - plaats met een select en
bescheiden gezelschap zonder de aanwezigheid
van publiek

Er was geen stille tocht, maar er waren wel herdenkingsbijeenkomsten op Duinhof en Westerveld
met een zeer beperkt gezelschap. Verder was het Comité vertegenwoordigd bij de kranslegging in
Beverwijk.
Mede door Seaport kreeg men een mooi overzicht van alle activiteiten waarbij het Comité betrokken
was.
Nieuw dit jaar was de introductie van de “vrijheidsbokaal”, een bokaal voor de school die zich het
meest heeft onderscheiden met betrekking tot 4 en 5 mei. In 2021 is deze bokaal gewonnen door het
Technisch College Velsen.
Directeur Frank Out directeur van het Technisch College
neemt uit handen van de voorzitter van het Comité 4 en 5
mei Velsen Peter Hamersma de vrijheidsbokaal 2021 in
ontvangst
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Ingegeven door financiële perikelen werd in het najaar van 2021 besloten om het Comité af te
splitsen van de VG om als zelfstandige stichting per 1 januari 2022 verder te gaan.
Op deze wijze werd een samenwerking van vele jaren tussen VG en Comité beëindigd.
In het achterliggende jaar waren de onderstaande personen actief betrokken bij de diverse
activiteiten van het Comité :
Peter Hamersma
Gerard van Broekhuijsen
Martijn Haeser
Paul Kuiper
Josephien van Klaveren
Anneke Salentijn
Ton van Kaam

- voorzitter
- lid Comité en webmaster
- lid Comité
- lid Comité
- adviseur burgemeester Dales
- administratieve ondersteuning vanuit de VG
- namens het bestuur van de VG

Peter Hamersma, voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen
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Culturele Stichting Velser Gemeenschap

BALANS (geconsolideerd)
ACTIVA

31-12-21

vaste activa
Inventaris & installaties

31-12-20

-

-

vlottende activa
debiteuren
vooruitbetaalde kosten
te vorderen posten

3.648
4.173

10
4.157

7.821
liquide middelen
bankrekeningen Comité 4/5 mei
bankrekeningen Velser Gemeenschap
kassen

25.113
50.609
299

PASSIVA

25.163
53.935
305

76.020

79.402

83.841

83.569

31-12-20

Eigen vermogen
algemene reserve
bestemmingsreserves
resultaat boekjaar

4.167

31-12-20

31.979
11.160
-1.843

29.706
11.160
2.273
41.297

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds lustrum 5 mei

18.007

43.140

15.506
18.007

voorzieningen:
voorziening 4/5 mei-comité
voorziening decoratelier
voorziening culturele educatie
voorziening voorlichting SOVA
voorziening pensioendekking

3.056
5.766
3.482
7.763

15.506
4.013
5.766
5.482
7.763

20.068
Schulden op lange termijn
geen

-

23.024
-

Schulden op korte termijn
crediteuren
te betalen kosten

-

3.274
1.195
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152
1.747
4.470

1.899

83.841

83.569

Culturele Stichting Velser Gemeenschap

RESULTATEN

resultaten
2021

RESULTATENREKENING
begroting
2021

resultaten
2020

INKOMSTEN
Subsidies
subsidie tbv activiteiten VG
subsidie IDLW-baan VG
subsidie tbv decoratelier
subsidie tbv comite 4/5 mei

15.000
11.000
19.950
4.000

15.000
11.000

19.950
4.000
49.950

Decoratelier
inkomsten
kosten decorafdeling

7.437
32.621-

49.950

6.834
31.290-

7.000

28.000-

4.000-

PER SALDO INKOMSTEN VG

19.950
4.000
49.950

25.184Comité 4/5 mei
kosten

15.000
11.000

21.000-

4.000-

24.456-

3.863-

4.000-

4.000-

3.863-

20.766

24.950

21.631

EXPLOITATIEKOSTEN
ORGANISATIE
contributies
diverse baten/lasten
apparaatskosten
bestuurskosten
kosten jubilea e.d.
diverse kosten

1.3533.639300239-

1.700
6.0002.0005005.531-

PERSONEEL
loonkosten
sociale lasten
overige personeelskosten

6.80012.5003.000500-

12.566-

2.7651.78717.118-

ACTIVITEITEN
koffieconcerten
overige activiteiten

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN

TOTAAL RESULTAAT VG

1.675
3193.3771.592120-

40

3.73312.358-

2.81245516.000-

15.625-

2.15040

2.150-

-

22.609-

24.950-

19.358-

1.843-

-

2.273
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FINANCIEEL OVERZICHT VG 2021

Toelichting:
Balans per 31.12.2021 en resultatenrekening over 2021 van de Culturele Stichting
Velser Gemeenschap (alle waarden in gehele euro's).
Het positieve resultaat van de drie onderdelen, de Stichting, het Decoratelier en het
Comité 4 en 5 mei in een jaar waarin de coronaproblematiek van zeer grote invloed is
op de exploitatie van de stichting door een algehele stopzetting van de activiteiten
vanaf het 2e kwartaal van dit boekjaar.
Bespreking van het resultaat:
Op dit geconsolideerd resultaat moet de winstbestemming nog plaatsvinden.
Het boekjaar 2021 sluit met een positief gezamenlijk saldo van
€ -1.843

Dit saldo is ontstaan door:
Comité 4/5 mei
Subsidie 2018
Kosten Comité + 4 mei herdenking

4.000
4.0000

Decoratelier

-5.234

Culturele Stichting Velser Gemeenschap

3.391

Geconsolideerd resultaat 2021

-1.843

Controle Kascommissie:
Verantwoording:
De kascommissie bestaat dit jaar uit Marlon Schoorl en Erwin Mors.
Deze commissie heeft de boekhouding in verband met coronaperikelen digitaal gecontroleerd
en in orde bevonden.
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Toelichting penningmeester:

Vanwege de door de Overheid opgelegde maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen zijn
de bestuurlijke en uitvoerende activiteiten heel breed in de organisatie stopgezet.
Alleen de doorlopende vaste lasten hebben vanaf medio maart invloed gehad op de jaarcijfers.
Met name de koffieconcerten konden niet doorgaan waardoor er geen huurkosten voor de zalen
gemaakt hoefden te worden. Gelukkig kwam er eind 2021 nog een grote opdracht voor de gemeente
Velsen en zorgde nog voor enige omzet. De verwachting is dat er in de loop van volgend jaar door de
verenigingen weer een beroep wordt gedaan op de inzet van het decoratelier. Daarnaast
veroorzaakten enkele inkoopfacturen voor onder handen zijnde producties van 2022 een negatief
effect op het resultaat van het decoratelier.
Een factor van belang is de toenemende energiekosten die de exploitatie van het decoratelier op
losse schroeven kan zetten. In de loop van de maand mei zal er met de Gemeente worden overlegd
hoe en of een exploitatie kan worden voortgezet.
Een ander punt van aandacht is het feit dat het Comité 4 & 5 mei met ingang van 2022 is
verzelfstandigd tot de Stichting Comité 4 en 5 mei Velsen. Zowel de balansposten als de
exploitatiekosten zullen vanaf dat jaar niet meer onderdeel uitmaken van de exploitatie van de
Velser Gemeenschap.
Het geringe negatieve resultaat zal ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

A.H. Maks
Penningmeester
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TE HUUR
Bij de Culturele Stichting Velser Gemeenschap zijn onderstaande voorzieningen tegen een geringe
vergoeding te huur. U kunt daarvoor contact opnemen met de administratie van de VG.
Uitgebreide informatie over deze voorzieningen treft u aan op onze website:
www.develsergemeenschap.nl

Geluidsapparatuur

Aanhangwagen

Beamer met scherm

50 m² Podiumdelen
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