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Bestuursmededelingen
Geleidelijk aan maken reguliere culturele activiteiten plaats voor zomerse evenementen en wordt er
voor de meeste organisaties een vakantiestop ingelast. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt
om binnen de kunst- en cultuursector alle programma’s weer op de rails te krijgen. Opnieuw werden
repertoires ingestudeerd en zijn er veel initiatieven ontstaan om nieuwe leden te werven voor de
koren en gezelschappen. Met enthousiasme wordt gewerkt aan de optredens, concerten en
uitvoeringen. Kortom, na de coronacrisis is in veel gevallen de lucht voor een groot deel geklaard.
Uit de contacten met onze organisaties blijkt dat dit proces niet uit zichzelf is gegaan. Veel
inspanningen zijn verricht om gedurende de laatste twee jaren de organisatiestructuren en
onderlinge contacten binnen verenigingen en stichtingen in stand te houden. Dit heeft er in ieder
geval toe geleid dat het aantal leden niet dramatisch is gedaald. Daar waar ledenverlies aan de orde
was, hebben zich na alle coronatoestanden velen zich weer aangesloten. Slechts in een enkel geval
is dit niet geheel gelukt en moesten om uiteenlopende redenen activiteiten worden gestaakt. Met
name noemen wij het Vrouwenshantykoor Grace Darling en het Engelmunduskoor Velsen-Zuid.
Laten wij hopen dat de leden van deze koren zich elders kunnen aansluiten en/of er nieuwe
initiatieven ontstaan waardoor cultureel Velsen onveranderd een rijk aanbod blijft bieden voor
iedereen die actief wil deelnemen en zich wil ontwikkelen binnen één van alle geboden activiteiten.

-concerten
Zoals gezegd, met enthousiasme wordt gewerkt aan nieuwe optredens. Dat is ook te merken bij de
VG-concerten waarbij wij samen met het publiek al drie keer hebben genoten van aantrekkelijke
programma’s. De volgende optredens zijn:
18 september:
Het Terras – Santpoort-Noord (datum nog onder voorbehoud)
Brothers-4-Tune en Zanggroep Voices
25 september:
De Naaldkerk – Santpoort-Noord
Felison Brass en Shantykoor Nortada
2 oktober:
Het Kruispunt – Velserbroek
Jeugdmusicalvereniging De Jonge Stem en Popkoor MultiVocaal
9 oktober:
Het Kruispunt – Velserbroek
Musicalvereniging Unidos en Bigband Soli
30 oktober:
Soli Muziekcentrum – Santpoort-Noord
Soli Harmonieorkest en IJH New Harbour Winds
6 november:
De Naaldkerk – Santpoort-Noord
Kennemer Harmonie Orkest Oud Goud en Accordeonband RATS
20 november:
Soli Muziekcentrum – Santpoort-Noord
Velser Amusements Orkest en Soli Opleidingsorkest & Klein Orkest

Koren- en muziekfestival
In mei 2023 bestaat de Culturele Stichting Velser Gemeenschap 70 jaar. Wij willen dit vieren met de
organisatie van een koren- en muziekfestival. In september willen wij starten met de voorbereiding
hiervan. Voor een kleine werkgroep hopen wij op medewerking van een aantal vertegenwoordigers
vanuit de aangesloten organisaties.
Aanmelden kan via info@develsergemeenschap.nl.

VG-administratie
Na de zomermaanden nemen wij op 5 augustus afscheid van Anneke Salentijn. Meer dan 20 jaar is
zij onze administratieve spil geweest binnen de VG. Natuurlijk wensen wij haar al het beste. Anneke
wordt opgevolgd door Edith Rikveld.
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Bijlage weekkrant in het najaar
Vanuit diverse organisaties bestaat er belangstelling voor deelname aan een eenmalige cultuurbijlage
in de ‘huis aan huiskrant’. Deze bijlage is in navolging op de eerder in oktober 2021 uitgebrachte
versie. Organisaties worden in staat gesteld zich in het kort voor te stellen.
Voor deelname hieraan kan men een foto en een informatief stukje over de organisatie (max. ca. 80
woorden) inzenden aan info@develsergemeenschap.nl onder vermelding van ‘Cultuurbijlage’.
Wij zoeken nog één of meerdere personen die helpen bij de opmaak van deze bijlage.

Namens het bestuur van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap
allen een goede zomer toegewenst,
Gert Jan van der Hulst,
Voorzitter
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