Verslag Verenigde Vergadering Stichting Oer-IJ, 22 maart 2022
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Het punt welkom en kennismaking met PWN/De Hoep komt te vervallen vanwege de
afwezigheid door corona van Sjakel van Wesemael.
Huishoudelijke vergadering met terugblik op 2021 en vooruitblik op 2022
1. Jaarrekening en jaarverslag 2021
Jaarverslag 2021
Het jaarverslag blikt terug op 2021. Aanvullend op het verslag zijn de volgende zaken:
- Er is een nieuwe folder voor het gidsenwerk
- Er worden vanaf begin april maandelijkse wandelingen met Oer-IJ gids vanuit
Gemaal 1879 georganiseerd. Er is vanuit het bestuur veel waardering voor dit
initiatief.
Desgevraagd wordt een toelichting gegeven op de Oer-IJ taal, brugleuningen.
Op de website staat de heel ontwikkeling van de Oer-IJ taal. Notitie Oer-IJ taal (oerij.eu)
De Provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van brugleuningen op
een traject tussen Castricum en Uitgeest. Uitvoering laat nog op zich wachten, dit jaar
komt er wel een burg met Oer-IJ brugleuningen over de Schulpvaart bij de Zeeweg in
Castricum.
Jaarrekening 2021
De kascommissie bestaande uit Kees Helderman en Robert Haakman heeft de financiële
administratie, bijgehouden door Lukas Steenbrink, gecontroleerd en decharge verleend.
In 2022 is de verantwoording van de subsidie van Provincie Noord-Holland afgerond, de
brief dat de subsidie juist is verantwoord is inmiddels ontvangen. Dit betekent dat er
voor nieuwe projecten nieuwe financiële middelen gevonden moeten worden.
Kascommissielid Haakman meldt dat de publicatiebalans op een aantal punten is
aangepast. De nieuwe versie wordt op de website geplaatst. De kascommissie voor het
komend jaar wordt gevormd door Kees Helderman en Hans Romeyn.
De jaarrekening wordt openbaar gemaakt op de website, hiermee voldoet de stichting
aan de ANBI-status. Daar zal ook de samenstelling van de kascommissie en de
goedkeuring worden vermeld.
Gevraagd wordt of de stichting al voldoet aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
(WBTR). Het bestuur zal nagaan of en welke acties er noodzakelijk zijn om te voldoen
aan de WBTR en maakt hierbij graag gebruik van ervaringsdeskundigen.
In 2022 zijn de bestuursleden ingeschreven in het UBO-register (Ultimate Beneficial
Owners) en is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
2. Begroting en jaarplan 2022
Begroting
De begroting wordt besproken en met een cijfermatige en tekstuele aanpassing
vastgesteld. De begroting wordt op de website gepubliceerd.
Jaarplan 2022
Jos Teeuwisse geeft een toelichting op het meegezonden jaarplan 2022, o.a.:

-

Icoonprojecten zijn/worden allen afgerond. Onze rol van af nu is derden
stimuleren om de projectplannen op te pakken en uit te voeren.
Nieuw educatie project in Akersloot voor basisschoolleerlingen.
Tweede druk boek ‘2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap; we onderzoeken de
mogelijkheden voor een 2e druk. Hiervoor zal vooraf ingetekend moeten worden.
De kennisdocumenten aardkunde, natuur zijn gepubliceerd en het document en
cultuurhistorie wordt afgerond.
De Oer-IJ expeditie van Le Champion gaat door en is op 26-5. Het aantal
aanmeldingen is nog beperkt.
A8/A9; er heeft overleg plaatsgevonden met overheden. De Groene Combinatie
heeft hernieuwd contact gehad en ingesproken in de Statencommissie met als
doel aandacht te vragen voor de gevolgen van het Landschap inpassingplan. Er is
op het moment geen beweging in dit dossier te krijgen. Vanwege de hoge kosten
is de verwachting dat de weg er niet zal komen.
De Groene Combinatie heeft alternatieven aangedragen en is nu in overleg met
Walter Etty (Reizigersvereniging Rover) en de Openbaar Vervoerders om te kijken
of het vervoersvraagstuk duurzaam op te lossen is.
In de gebiedsvisie A8/A9 is een onderzoek van een groep boeren opgenomen.
Deze inventarisatie levert mooie ideeën op. Onderzocht wordt nu of deze
inventarisatie tot een uitvoeringsplan kan komen. Dit onderzoek wordt
gefinancierd door LTO en o.a. Stichting Oer-IJ.

Gevraagd wordt hoe het bestuur naar de toekomst kijkt.
Een aantal bestuursleden zal in de komende jaren een stapje terug gaan doen.
De voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen om zich te melden bij belangstelling
voor een bestuursfunctie. Geopperd wordt een workshop te organiseren om tot de
gewenste vernieuwing te komen.
Toekomststrategie Stichting Oer-IJ voor de periode 2023-2028
De vergadering gaat uiteen om dit onderwerp aan de hand van een aantal stellingen in
subgroepen te bespreken. Tijdens de plenaire terugkoppeling wordt kort aangegeven wat
er in de groepen is besproken. Een uitgebreide terugkoppeling volgt nadat deze in het
bestuur is besproken.
Om 22.00 sluit de voorzitter de vergadering.

