Stichting Oer-IJ

Activiteitenplan en begroting 2021
Stichting Oer-IJ is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwillige medewerkers (> 50 personen) zijn
actief met tal van activiteiten. De hoofdindeling van soorten activiteiten staan hieronder
genummerd. Per activiteitsoort wordt een korte toelichting gegeven. Dit overzicht vormt de basis
voor de begroting 2021. Voor meer informatie over onze activiteiten zie onze website www.oerij.eu
Overzicht activiteiten
1 Organisatie: Hiertoe behoren activiteiten tav. Bestuur, Verenigde Vergadering, Vrienden en
Huisvesting. Het bestuur vergadert 8 keer per jaar en de Verenigde Vergadering 3 keer.
2. Financiën: Dit betreft: Boekhouding/Administratie, Sponsorwerving/opbrengst,
Subsidiewerving/opbrengst, Overige kosten/inkomsten.
3. Netwerk/agenderen: Hiertoe behoren: contacten met overheden, verwante organisaties en
bedrijfsleven. Verder ook samenwerkingsactiviteiten.
4. Doorlopende projecten/activiteiten: Veel jaarlijkse activiteiten worden waar mogelijk
projectmatig aangepakt. Zo is het volgen en reageren op ruimtelijke ontwikkelingen een doorlopende
activiteit. Dat geldt eveneens voor het maken van thematische routes (fietsen/wandelen). In 2021
kan, vanwege Covid, de jaarlijkse Oer-IJ Expeditie helaas niet doorgaan.
5. Oer-IJ Academie: Tot de activiteiten van de Academie behoren het organiseren van lezingen en
cursussen. Ook onderwijsprojecten zijn onderdeel van de Oer-IJ Academie.
6. Communicatie/promotie: Belangrijke communicatie vindt plaats d.m.v. de website (is in 2020
geheel vernieuwd), nieuwsbrieven, persberichten, folders en een promotiestand.
7. Gidsactiviteiten: In de afgelopen jaren zijn basiscursussen verzorgd in 3 regio’s: Midden
Kennemerland, IJmond en Zaanstreek. Hieruit is een groep van ongeveer 30 gidsen gevormd die zijn
ondergebracht in lokale groepen. Zij verzorgen in principe overal in het Oer-IJ gebied voor begeleide
excursies. Helaas staan, vanwege Covid, veel gidsactiviteiten een deel van het jaar stil. Verdere
scholing van gidsen vindt plaats in Verdiepingscursussen en een jaarlijkse EHBO cursus.
8. Werkgroepen: Veel activiteiten vinden plaats in werkgroepverband. Vaste werkgroepen zijn:
Communicatie en Ruimtelijke plannen. Verder zijn er werkgroepen voor specifieke projecten zoals
Oer-IJ Expeditie en Uitkijkpunten en er zijn lokale werkgroepen zoals die in Heiloo.
9. Projecten 2: In 2018 is subsidie verkregen van overheden, fondsen en bedrijven voor het project
“Het Oer-IJ als inspiratiebron voor duurzame gebiedsontwikkeling.” Dit project bestaat uit 5
deelprojecten: Inspiratiebeeld, Oer-IJ Taal, Icoonprojecten, Educatie en Atlas. De provincie heeft als
voorwaarde gesteld dat het project in 2021 afgerond moet zijn. De meeste projecten zijn inmiddels
afgerond, alleen het educatieproject en de Icoonprojecten lopen dit jaar nog door.

