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1 Over Stichting Verhalen Verbinden
1.1
Doelstelling
De Stichting Verhalen Verbinden (SVV) is opgericht op 31 oktober 2014. De Stichting heeft
ten doel het verzamelen, schrijven en inzetten van verhalen om de sociale samenhang te
bevorderen binnen wijken, dorpen en organisaties om historische en culturele waarden te
behouden en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn.
1.2
Bestuur
Het bestuur bestond vanaf de oprichting het gehele jaar 2015 uit:
Delia Hofman (voorzitter)
Martijn Jansen (secretaris)
Lex Bekker (penningmeester)
1.3
Vergaderingen
Het bestuur is bijeengekomen op:
9 december 2014
3 maart 2015
15 juni 2015
30 september 2015
3 december 2015
Van alle vergaderingen zijn verslagen vastgesteld en beschikbaar.
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2 Projecten en activiteiten
2.1
Ontdek Oud-IJmuiden
De Stichting heeft een wandelroute langs het cultureel en industrieel erfgoed van OudIJmuiden, een voormalige visserswijk, laten realiseren door Agnes de Boer (projectleider en
schrijver) en Marlenne Schrijver (schrijver). De wandelroute is ruim 5,5 kilometer lang en
voert langs 25 historische belangrijke plekken zoals de sluizen, verdwenen hotels en kerken,
pleinen, de visafslag, de visbrug en het verdwenen station. Langs de gehele route staan
robuuste informatieborden met oude foto’s.
De route wordt ondersteund door een kleurenbrochure, website en app.
De brochure wordt verkocht bij diverse verkooppunten in IJmuiden en via de website.
Afgelopen jaar zijn circa 12 wandelingen met gids georganiseerd, o.a. tijdens open
monumentendag, een scholenwandeling tijdens Sail2015, enkele particuliere of
bedrijfsgroepen en enkele wandelingen met open inschrijving.
De route is gefinancierd met bijdragen van de provincie Noord-Holland, de gemeente
Velsen, de J.C. Ruigrok Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De 26 borden zijn
financieel geadopteerd door lokale en regionale bedrijven.

Velison Wonen, Jaargang 2, nr. 2
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2.2
Beleef Oud-IJmuiden
Gekoppeld aan het project Beleef Oud-IJmuiden, dat door Agnes de Boer en Marlenne
Schrijver is uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Welzijn Velsen, heeft onze Stichting
een boek laten realiseren. Het boek bevat veertig interviews met Oud-IJmuidenaren en
daarnaast een historisch overzicht, boeiende anekdotes over het leven in de oude
visserswijk, Engelstalige informatieve teksten, oude kaarten en plattegronden en heel veel
oude en nieuwe foto’s.
Voorafgaand aan de presentatie van het boek op 12 augustus 2015, is een groot deel van de
verhalen gepubliceerd in de IJmuider Courant.
Het is mogelijk gebleken de kosten van het boek (gedrukt in 1.000 exemplaren) te dekken uit
de opbrengsten van het boek, een bijdrage van de Rabobank IJmond en Cornelis Vrolijk b.v.

IJmuider Courant, 18 augustus 2014, Presentatie Boek Beleef Oud-IJmuiden
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2.3
IJmuider Spoorlijn
In navolging van de informatieborden van de wandelroute Ontdek Oud-IJmuiden, heeft de
gemeente Velsen onze Stichting opdracht gegeven zes informatieborden langs de
voormalige IJmuider Spoorlijn (bijgenaamd de ‘Vislijn’) te realiseren. Op deze borden wordt
de geschiedenis van het spoor, de visserij en het ontstaan en de groei van IJmuiden wat
betreft wonen, werken en verkeer vertelt, ondersteund door oud fotomateriaal.

Eén van de borden langs de IJmuider spoorlijn
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3 Financiën
3.1
Financiële paragraaf bij het jaarverslag 2014 – 2015
De Stichting Verhalen Verbinden is van start gegaan op 31 oktober 2014. Omdat in 2014
relatief weinig activiteiten zijn ontplooid, is in dat jaar geen (financieel) jaarverslag
verschenen. De hieronder genoemde cijfers hebben betrekking op de periode 31 oktober
2014 t/m 31 december 2015. De Stichting is niet gericht op het maken van winst, het
voordelige saldo van de afgelopen boekperiode wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Hieronder vindt u de resultatenrekening van de eerste boekperiode en de begin- en
eindbalans.

kosten

resultatenrekening 31-102014 t/m 31-12-2015
Stichting Verhalen
Verbinden

opbrengsten

Realisatie

realisatie

algemene kosten

270

subsidies

20.500

aanschaf materialen

31.600

opbrengst verkopen

35.936

vergoedingen derden

19.039

diverse opbrengsten

8.501

voordelig saldo

14.028

totaal

64.937

bezittingen
goodwill

totaal

Balans stichting verhalen verbinden
31-12-15 31-10-14
bedrag bedrag
vermogen
277
277
eigen vermogen

NL41 TRIO 0197 9972 52

13.053

NL09 TRIO 2024 5716 54

3.500

16.831

voordelig saldo 2014 2015

277

64.937

31-12-15
bedrag
2.801

31-10-14
bedrag
277

14.030

16.831

Het voordelig saldo is relatief hoog, omdat van verschillende projecten de subsidies
grotendeels zijn ontvangen, terwijl de kosten nog gemaakt moeten worden. In het algemeen
streeft de stichting ernaar dat kosten en opbrengsten van de verschillende projecten bij
beëindiging ervan in evenwicht zijn.
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Uitgesplitst over de verschillende projecten is het financiële beeld als volgt:
Realisatie boek BeLeef Oud-IJmuiden
realisatie

verw.
real.

begroting

Uren

2.200

13.200

6.198

Losse verkoop

Vormgeving

6.599

6.599

4.132

Drukwerk

8.588

8.588

9.434

Bijdrage act.

0

0

826

Div. k./onv.z

763

763

1.919

Voord. saldo

7.711

159

Totaal boek

25.861

29.309

22.509

realisatie

verw.
real.

begroting

10.733

13.733

4.717

Sponsorverkoop

9.024

9.024

11.792

Subs. Vrolijk Fd.

4.000

4.000

4.000

Rabo coöp.

2.000

2.000

2.000

104

552

0

25.861

29.309

22.509

div. opbr.

Bij de verwachte realisatie is geen rekening gehouden met de kosten en opbrengsten van
een tweede druk van het boek BeLeef Oud IJmuiden, waartoe in april 2016 besloten is.

Pagina | 8

Jaarverslag 2015

Stichting Verhalen Verbinden

Realisatie Historische Wandelroute BeLeef Oud-IJmuiden
realisatie verw. real. begr.
Prins
Bernardfon
415
Mobiele App
415
1.653 ds
Interactieve
Ruigrokwebsite
1.439
1.653 1.653 stichting
Folder (ontwerp
2.400 2.479 Provincie
en drukwerk)
2.400
Route uitzetten
3.660
3.660
826 Gemeente
Foto's maken en
Adopteer
verzamelen
1.040
1.040
826 een bord
Ontwerpen
Diverse
borden
775
775
826 inkomsten
Productie borden
12.81
en frames
12.065
0
14.769
Plaatsen borden
0
0
826
Marketing en
communicatie
1.888
1.888 1.653
Projectleiding
2.050
2.050 2.479
Diverse
kosten/onvoorzie
78
n
42
3.300
Voordelig saldo
1.672

Totaal
wandeling

27.446

28.728

29.33
1

realisatie

verw. real.

begr.

3.000
1.500

3.000

3.306

3.306

4.000

9.000
2.429

9.000
2.429

9.000
3.000

10.340

10.340

10.331

871

653

27.446

28.728

Zowel het boek als de historische wandelroute zijn inmiddels vrijwel afgerond. De
verwachting is dat daarbij de financiële kaders niet overschreden worden.
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Het project Vislijn, waarvan hieronder een overzicht is opgenomen, is in 2015 afgerond.
Realisatie vislijn
Kosten
Lessenaars / staanders met
borden
Ontwerp
Research, tekst en foto’s
Projectleiding en coördinatie
meerwerk (snelle levering)

realisatie begroting Baten
3.532
770
2.000
400

6.702

3.000 Opbrengst verkopen
600 (gemeente)
diverse inkomsten
2.000 (gemeente)
400
700
Nadelig saldo
6.700

realisatie begroting

4.800

6.700

1.900

2
6.702

Voor 2016 staan twee projecten op stapel: ‘Leven op de stelling’ en het ‘Wandelnetwerk’.
Zowel de financiering van het Wandelnetwerk als die van ‘Leven op de stelling’ zijn inmiddels
verzekerd. In 2015 zijn ten gunste en ten laste van deze projecten al bedragen geboekt, die
in het voordelig saldo van de stichting zijn verwerkt. De bedragen die deze twee projecten
hebben bijgedragen aan het voordelig saldo zijn respectievelijk € 4.088 en € 584.
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4 Vooruitzichten
4.1
Leven op de Stelling
De Stichting heeft Agnes de Boer opdracht gegeven te starten met het project Leven op de
Stelling, forten van toen en nu. Het betreft een verhalenproject met boek over een deel van
de Stelling van Amsterdam: de forten rondom het Noordzeekanaal en in de sector Sloten.
Centraal staan persoonlijke verhalen van mensen die herinnering hebben aan de forten. Dit
kan uiteenlopen van gebruikers tot omwonenden en verschillende periodes omvatten. Naast
interviews worden kranten en biografieën als bronnen gebruikt. De herbestemming van de
forten en daarmee het huidige en toekomstige gebruik vormen nadrukkelijk onderdeel van
het project.
Het verhalenproject vindt plaats in het kader van het 20 jarige bestaan van de Stelling als
Unesco-werelderfgoed. Het boek moet einde 2016 gereed zijn.
Momenteel wordt gewerkt aan de fondsenwerving. Naast de inkomsten uit het boek, heeft
de provincie Noord-Holland toegezegd de helft van het tekort te dekken. Aanvragen bij
verschillende fondsen staan uit.
4.2
Wandelnetwerk Velsen
In opdracht van gemeente Velsen realiseert de Stichting in 2016 circa 15 historische
informatieborden langs het wandelnetwerk door Velsen. Deze opdracht is in december 2015
verstrekt.

Pagina | 11

Stichting Verhalen Verbinden

Jaarverslag 2015

5 Afsluiting
Het enthousiasme waarmee de oud- en de huidige bewoners van de wijk Oud-IJmuiden de
activiteiten hebben omarmt zijn hartverwarmend. Zoals één van de bewoners verwoordde:
‘Jullie hebben Oud-IJmuiden weer op de kaart gezet’. De IJmuidenaren zijn trots op het boek,
de wandelroute en het hele project. Het bestuur van de Stichting concludeert dan ook dat er
met haar projecten in een behoefte wordt voorzien.

Pagina | 12

