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Bestuursmededelingen 

 
Dit jaar bestaat de Culturele Stichting Velser Gemeenschap 70 jaar. Dat deze zeer respectabele 
leeftijd niet betekent dat wij oud en krakkemikkig zijn, mag blijken uit ons programma voor het 

komend jaar. De geplande VG-concerten zijn alle 10 weer geboekt door een 20-tal deelnemende 

verenigingen. Ook bestaat er ruime belangstelling voor ons VG-festival Zang op 13 mei en ons VG-

festival Orkesten op 4 november. De voorbereidingen van al deze activiteiten zijn in volle gang. 
Daarnaast werken wij in samenwerking met Citymarketing elke twee weken aan een paginagrote 

presentatie van twee bij ons aangesloten organisaties in het Weekblad De Jutter / Hofgeest. Dat wij 

van belang zijn blijkt ook uit het aantal organisaties dat bij ons is aangesloten. Vorig jaar hebben wij 
nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen van Stichting ’t Mosterdzaadje uit Santpoort-Noord en 

Fotokring Polderlicht uit Velserbroek. Dit jaar volgden inschrijvingen van vrouwen zanggroep 

Dreambirds, Museum Kennemerland en de Historische Kring Velsen. Wij heten hen van harte 
welkom. Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van enkele verenigingen: het Engelmunduskoor 

uit Velsen-Zuid (omdat het is opgeheven) en het orkest Oud-Goud (omdat het zich heeft aangesloten 

bij Muziekvereniging Soli). Na 70 jaar is de VG dus absoluut geen slapende organisatie, maar één 
van volop beweging. 

 

Huurprijzen Stichting Welzijn Velsen 

 
In de voorgaande nieuwsbrief hebben wij mededeling gedaan over de huurverhogingen bij de 

Stichting Welzijn Velsen die variëren tussen de 30 en 170%. Wij hebben hierover zowel het bestuur 

van de Stichting Welzijn Velsen als het college van B&W van de gemeente Velsen aangeschreven. 
De Stichting Welzijn stelt dat de stijging van kosten hebben geleid tot de noodzaak om de tarieven 

voor de gebruikers te verhogen nadat zij al enkele jaren niet zijn geïndexeerd. Daarnaast beoogt 

men het gebruik van alle ruimtes door derden gelijk te trekken en dezelfde tarieven te hanteren. 
Voor juni 2023 zullen de nieuwe richtlijnen bekend worden gemaakt aan de gebruikers. In afwachting 

daarvan is met een aantal verenigingen afgesproken dat de huurverhoging tot dan niet wordt 

ingevoerd. 
Het college heeft kennis genomen van ons schrijven over de huurverhoging en ook vanuit meerdere 

organisaties bericht ontvangen over dit onderwerp.  Hierover is gesproken met Welzijn Velsen in 

haar rol als beheerder van buurthuizen. Welzijn heeft binnen de gemeentelijke kaders de 
mogelijkheid om een eigen verhuurbeleid te voeren en onderscheid te maken in tarifering. Welzijn 

heeft aangegeven alle wijzigingen opnieuw te bekijken en te beoordelen op tarief en is opnieuw in 

gesprek gegaan met de huurders. Het college hoopt dat deze gesprekken leiden tot duidelijke 

afspraken. Uiteraard blijft afstemming met Welzijn aan de orde met gezamenlijk doel de activiteiten 
in Velsen mogelijk te blijven maken. 

 

Uitnodiging Cultuurmakers, thema ‘Samenwerken’ 
 

Vertegenwoordigers van alle bij de VG aangesloten organisaties worden uitgenodigd voor een 

bijeenkomst van de Cultuurmakers IJmond op donderdag 30 maart 2023 om 19.30 uur in het 
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid. Het hoofdthema is ‘Samenwerken’. Co-host 

is de Culturele Stichting Velser Gemeenschap, waarbij ondergetekende als voorzitter de avond kort 

zal inleiden over het belang en de dynamiek van samenwerken. Hoe creëer je meerwaarde voor de 
betrokkenen, hoe zorg je voor continuïteit. Vervolgens wordt kennis gemaakt met het Raadhuis voor 

de Kunst en atelierhouders die daar gehuisvest zijn. 



Aansluitend bespreken we in kleine groepjes uitdagingen rondom samenwerken die je zelf aandraagt. 

Je kan bijvoorbeeld denken aan: Is samenwerken voor zelfstandigen hetzelfde als voor amateurs of 
organisaties? Welke vormen van samenwerking zijn er en welke past bij mij/ons? Waar begin je als 

je samenwerkingspartners zoekt? Wat komt er kijken bij eenmalige en langdurige samenwerkingen? 

Kost samenwerken tijd of levert het tijd op? Is samenwerken een hype of noodzaak? Hoe is het om 
met anderen samen te werken? Wat kan je doen als een samenwerking niet meer vlot?  

 

De tweemaandelijkse bijeenkomst van Cultuurmakers IJmond is een mooie gelegenheid om van 
elkaars ervaringen te leren. Voor informatie en aanmelden zie  www.cultuurmakersijmond.nl 

 

Uitnodiging STARTBIJEENKOMST nieuwe subsidieregelingen Provincie Noord-Holland. 

 
In 2023 zet de provincie Noord-Holland 1,5 miljoen euro in voor twee nieuwe subsidieregelingen voor 

professionele cultuur- en erfgoedorganisaties. De subsidie is bedoeld voor innovatieve - of 

samenwerkingsprojecten. Het is de opvolger van de impulsregelingen uit 2022. Vanaf 1 april is het 
mogelijk om subsidie voor projecten aan te vragen via de website van de Provincie. Graag nodigen 

we gemeenten en cultuur- en erfgoedinstellingen uit voor de online startbijeenkomst op donderdag 

30 maart 10.00-11.30 uur. De provincie licht in deze bijeenkomst de regelingen toe en er is 
gelegenheid vragen te stellen. Aanmelden is verplicht en kan via teamerfgoedencultuur@noord-

holland.nl , onder vermelding van naam, organisatie en emailadres. 

Voor vragen over de startbijeenkomst: teamerfgoedencultuur@noord-holland.nl 
 

Jaarvergadering 25 april 2023 

 
Onze jaarvergadering is vastgesteld op dinsdag 25 april 2023 in Buurthuis De Brulboei, 

Kanaalstraat 166 te IJmuiden. 

Naast de behandeling van gebruikelijke zaken tijdens een jaarvergadering zijn uitgenodigd de 

wethouder cultuur Sander Smeets en de beleidsambtenaar Elsa van der Horst. Zij zullen ingaan op 
het huidig beleid voor kunst en cultuur, als ook een toelichting geven op gemeentelijke 

subsidieregelingen gericht op kunst en cultuur. Vervolgens is Jessica van der Sluis van Plein C 

aanwezig. Zij wil graag kennis maken met Velsense verenigingen en organisaties op gebied van 
amateurkunst. Plein C organiseert netwerkbijeenkomsten voor ondersteuners en gemeenten waar 

kennisoverdracht centraal staat. Daarnaast hebben zij een website met actueel aanbod van 

trainingen voor amateurkunstverenigingen. Vanaf april beginnen er op diverse locaties in Noord-
Holland trainingen voor amateurkunstverenigingen, bijvoorbeeld over ledenwerving of vernieuwing 

van de organisatie. Je vindt het volledige aanbod op de website van Plein C https://pleinc.nl/wij-zijn-

er-voor/amateurkunst/ Het belooft een boeiende avond te worden met veel informatie. Graag wel 
een berichtje van aanwezigheid aan info@develsergemeenschap.nl zodat wij aan de vrijwilligers 

binnen De Brulboei een inschatting kunnen geven van het aantal deelnemers. 

 

LKCA bijeenkomst grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid 
 

Van de beleidsafdeling kunst en cultuur gemeente Velsen ontvingen wij bericht over een webinar 

grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. 
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) organiseert deze webinar voor 

iedereen die betrokken is bij de amateurkunstsector. Voor iedere bestuurder, ondersteuner, 

kunstprofessional of vrijwilliger van belang! Deelname is gratis. 
- donderdag 13 april: 13.30 – 15.00 uur 

- maandag 17 april van 19.30 – 21.00 uur 

 

Webinar grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid - LKCA 
Webinar grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid - LKCA 
 

-festivals Zang en Orkesten 

 

Inmiddels zijn de deelnemers van het VG-festival Zang in de Stadsschouwburg Velsen op 13 mei 

2023 bekend. Het programma is vastgesteld en staat vermeld op de website van de 
Stadsschouwburg. In de komende weken worden organisatorisch de puntjes op de ‘i’ gezet. 

Daarnaast zijn de voorbereidingen begonnen voor het VG-festival Orkesten op 4 november. 

Plan beide bijeenkomsten in de agenda en wees onze gast. 

 
 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8f7c437d58bd2f8eJmltdHM9MTY3ODgzODQwMCZpZ3VpZD0xNzk0OTJhNC0yMzM5LTY2MmMtMWFlNi05ZmIxMjJmMzY3MTAmaW5zaWQ9NTE2OA&ptn=3&hsh=3&fclid=179492a4-2339-662c-1ae6-9fb122f36710&psq=cultuurmakers+ijmond&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY3VsdHV1cm1ha2Vyc2lqbW9uZC5ubC8&ntb=1
mailto:teamerfgoedencultuur@noord-holland.nl
mailto:teamerfgoedencultuur@noord-holland.nl
mailto:teamerfgoedencultuur@noord-holland.nl
https://pleinc.nl/wij-zijn-er-voor/amateurkunst/
https://pleinc.nl/wij-zijn-er-voor/amateurkunst/
mailto:info@develsergemeenschap.nl
https://www.lkca.nl/agenda/webinar-grensoverschrijdend-gedrag-en-sociale-veiligheid-3/
https://www.lkca.nl/agenda/webinar-grensoverschrijdend-gedrag-en-sociale-veiligheid/
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Presentatie verenigingen 

 
Het VG-festival Zang biedt ook aan andere verenigingen een unieke kans om zich aan een breed 

publiek te presenteren. Aan verenigingen de uitnodiging om op 13 mei in de foyer van de 

Stadsschouwburg een (sta)tafel in te richten met informatie over de vereniging. Het aantal plaatsen 
is echter beperkt, dus wees er snel bij. Neem voor meer informatie contact op met Lex Jansen 

(projectleider VG-festivals) via info@develsergemeenschap.nl 

 

-concerten 
 

De voorbereidingen voor de VG-concerten zijn inmiddels afgerond. Enquêtes zijn ontvangen met 

suggesties, opmerkingen en verbeterpunten. Daarnaast het aantal aanmeldingen die wijzen op een 

grote belangstelling om deel te nemen. Een puntje van zorg is de beschikbaarheid van locaties, met 
name bepaald door de huurprijs. Veel van de verenigingen zal dit bekend voorkomen en delen in de 

zorg hierover. Ook wij als VG zijn afhankelijk van een beperkt budget en beperkt bij onze uitgaven. 

Dit drukt momenteel des te meer nu wij merken dat een aantal organisaties de huurprijs hebben 
verhoogd, waardoor wij beperkt zijn in onze locatiekeuze. Desondanks zijn wij erin geslaagd om een 

volledig programma op te stellen (zie bijlage). 

 
Vacatures bestuursleden 

 

Onze oproep in de voorgaande nieuwsbrief heeft niet het gehoor gevonden waarop wij hadden 
gehoopt. Nogmaals dringen wij aan om binnen de eigen leden en/of oud-leden bekendheid te geven 

aan onze oproep voor algemeen bestuursleden en daarnaast in het bijzonder een kandidaat 

penningmeester. Enige bestuurlijke ervaring is gewenst, maar kandidaten hoeven in principe geen 

specifieke ervaring te hebben in kunst en cultuur. Bekendheid of affiniteit met kunst of cultuur is een 
pré. Voordrachten kunnen worden ingestuurd via info@develsergemeenschap.nl. 

 

 
 

 

 
Namens het bestuur van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap 

 

 
Gert Jan van der Hulst,  

Voorzitter 

 
 

 

 

Bijlage: programma VG-concerten 2023  
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VG-CONCERTEN 2023 

VAN DE CULTURELE STICHTING VELSER GEMEENSCHAP 
       

Datum Deelnemende verenigingen Locatie 
(onder 

voorbehoud) 

Tijd 
(onder 

voorbehoud) 

 

26 maart 
 

 

IJHMusementsorkest 
Zangroep Sparkle Velsen 

 

 

 

Naaldkerk 
Frans 

Netscherlaan 12 

Santpoort-Noord 

 

12.00 uur 
 

 

16 april 
 

 

Naaldkoor 
Felison Brass 

 

 

Naaldkerk 
Frans 

Netscherlaan 12 

Santpoort-Noord 

 

12.00 uur 

 

11 juni 
 

 

Soli Harmonie 
Zanggroep Voices 

 

 

Soli-
muziekcentrum 

Kerkpad 83 

Santpoort-Noord 

 

12.00 uur 

 

25 juni 
 

 

Gospelkoor Get Together Again 
Velser Seniorenkoor Vitaal 

 

 

Het Kruispunt 
Zon Bastion 3 

Velserbroek  

 

 

12.30 uur 
 

 

24 september  
  

 

Chr. Mannenkoor IJmuiden IJH 
New Harbour Winds  

 

 

Het Kruispunt 
Zon Bastion 3 

Velserbroek  

 

 

12.30 uur 

 

1 oktober 
 

 

De Jonge Stem 
Musicalvereniging Unidos 

 

 

Het Kruispunt 
Zon Bastion 3 

Velserbroek  

 

 

12.30 uur 

 
8 oktober 

 
Soli Bigband 

Velser Amusementsorkest 

 

Soli-
muziekcentrum 

Kerkpad 83 

Santpoort-Noord 

 
12:00 uur 

 

 5 oktober 

 

Klein Orkest Soli 
Oud Goud Soli 

 

 

Soli-
muziekcentrum 

Kerkpad 83 

Santpoort-Noord 

 

12.00 uur 

 

5 november 
 

 

Brothers-4-Tune 
MultiVocaal 

 

Het Terras 

Dinkgrevelaan 17 
Santpoort-Noord 

 

12.00 uur 

 

12 november 

 

 

Rats 

Shantykoor Nortada 
 

       Soli-

muziekcentrum 

Santpoort-Noord 

 

12.00 uur 

 
 


