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 Jaarplan 2022 

1. Subsidieverantwoording   
Het afronden van de subsidieverantwoording richting Provincie (Rik Duijn).   
   

2. Bestuur 
In de samenstelling van het bestuur worden geen wijzigingen verwacht.  
 

3. Secretariaat     
Het verbreden van het secretariaat door een intensivering van de betrokkenheid van  
Renée Gelauff (regel-/organisatieklussen). 
       

4. Website/communicatie 
* Het tot stand brengen van een "Webredactie met de volgende opbouw: 
  - algemene coördinatie/publiekszaken   Léon Klein Schiphorst    
  - collega publiekszaken/ kennis van de websiteopbouw vacature     
  - educatieve onderwerpen     Jan Hormann    
  - actueel houden van de interactieve kaart   Gerard Hogervorst    
  - beheer kennisbank      vacature  

* Promotie (folders, advertorials). 
                                                   

5. Oer-IJ Academie                                                                                                                                                                                    
* Het tot stand brengen van een werkgroep Oer-IJ Academie belast met het opzetten   
  en begeleiden van lezingen en cursussen.  
* Het maken van een programma "educatieve activiteiten" (maken van een overzicht van 
  wenselijke thema's  en doelgroepen.     
* Het zoeken van vrijwilligers om uitvoering te kunnen geven aan  de projecten. 
 
Betrokkenen: Jan Hormann, Hugo Snabilie, Hans van Weenen, Ria Tel   
Educatieprojecten onder handen: Schulpvaart en Akersloot leeft met Water.    
                                                                                                                                                                           

6. Gidsenwerk                                                                                                                                                                  
Het evalueren van de nieuwe organisatie van het gidsenwerk samen met de vier  
gebiedscoördinatoren: Henriëtte Nool, Hans van Schoor, Robert Haakman en  
Gerard Hogervorst.  
 
Algemene coördinatie: Kees Helderman.    
Contactpersoon gidsennetwerk vanuit het bestuur: Rik Duijn       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. Icoonprojecten                                                                                                                                                        
Zo mogelijk - maar afhankelijk van reëel perspectief en beschikbare menskracht - de 
uitvoering van Icoonprojecten ondersteunen.   
                                                              

8. Uitkijktorens 
Eerste uitkijktorens in Heemskerk en Castricum. 
Werkgroep: Vincent Muijskens, Jan Zijlstra, Maarten Dijkshoorn. 
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9. Ruimtelijk beleid/gebiedsvisie 
* Bezien of de opgedane ervaring met het maken van een gebiedsvisie voor De groene long  
  (A8-A9) ook elders succesvol kan zijn.  
* Nagaan welke rol de ontstane "Groene Combinatie " kan hebben bij het realiseren van  
  onze doelstellingen.  
* Indienen zienswijzen Omgevingsvisies gemeenten. 
 
 
10. Beleidsbeïnvloeding                                                                                                                                                         
Bezien hoe we de nieuwe gemeenteraden en colleges van B en W informeren en betrokken 
krijgen bij onze doelstelling. Bijvoorbeeld door het (al dan niet in de "Groene Combinatie) 
organiseren van excursies en informatieavonden.   
            

11. Netwerk                                                                                                                                                                  
Het onderhouden en uitbouwen van onze contacten met aanverwante organisaties.        
                               

12. Vrienden                                                                                                                                                                         
Het opbouwen en onderhouden van een vriendengroep.                                                                                       
- financiële administratie                                       Lukas Steenbrink (PWN)                                                                             
- ledenadministratie                                               Renée Gelauff        
                                                                                    

13. Oer-IJ expeditie                                                                                                                                                              
Het ondersteunen van de door Le Champion in samenwerking met Stichting Oer-IJ 
georganiseerde wandeltocht.  
Werkgroep: Robert Haakman, Henriëtte Nool en Wil Koopmans. 
 

14. Ode aan het Landschap 
* Afronding themajaar 
  - Tentoonstelling Geesterhage 
  - Oer-IJ Expeditie 
 

15. Publicaties 
* 2e druk Boek “2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap”  
* 2e versie  Route “langs de oevers van het Oer-IJ” 

 


