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Muziek & Meer in de IJmond
De stichting Muziek & Meer in de IJmond is een creatieve en flexibele organisatie en
vormt een paraplu voor uiteenlopende programma’s die sociale uitsluiting van zowel
jongeren als ouderen in de maatschappij preventief wil voorkomen en tegengaat.
Aan de hand van culturele projecten, (lokale) initiatieven en muziekeducatie
zoekt de stichting via o.a. muziek de verbinding tussen inwoners uit de IJmond (jong en
oud) die om uiteenlopende redenen een achterstand ervaren met de maatschappij.
De stichting zet zich structureel in om deze kwalitatieve, vernieuwende programma’s te
organiseren, te faciliteren en deze laagdrempelig en toereikend te maken voor iedereen
binnen de IJmond. Educatie, voorlichting, talentontwikkeling en het (preventief)
voorkomen van eenzaamheid en uitsluiting aan deelname aan de lokale samenleving zijn
hierbij vijf belangrijke aandachtspunten en vormen een rode draad binnen de stichting.
Kort gezegd is de stichting actief op de volgende terreinen: educatie, sociaalmaatschappelijk en verbetering leefbaarheid in de IJmond. Onder de maatschappelijke
paraplu van Stichting Muziek & Meer in de IJmond lopen inmiddels diverse projecten en
activiteiten. Te noemen:
•
•
•
•
•

Muziekschool, Alphenaar Muziekles IJmuiden
Unity | Tegen (internet)pesten
Kan ik iets voor u zingen | Samen zingen tegen dementie
Dans zing & ontdek met prinses Nadesh
De educatieve projectkoren TheWALL (2018), Queen (2019) en ABBA (2020)

Naast het opzetten en uitvoeren van programma’s, projecten en activiteiten, wil de
stichting ook als platform fungeren waar lokale culturele partners, maatschappelijke
instellingen, gemeentes en sponsoren elkaar kunnen vinden en nieuwe verbindingen tot
stand kunnen komen ter verbetering van de lokale samenwerking.
(Zie voor meer informatie de website: www.muziekenmeerindeijmond.nl)

Onafhankelijke stichting
Als een onafhankelijke en autonome stichting met een eigen bestuur en uiteenlopende
partners, kan M&MidIJ meerdere financiële bronnen en netwerken aanboren die nodig
zijn voor de verschillende programma’s en activiteiten. Bovendien kan via M&MidIJ
gemakkelijker aansluiting worden gevonden met sociaal maatschappelijke, culturele en
onderwijs-netwerken in de regio. De betrokken organisaties profiteren van deze
wederzijdse contacten, die al diverse waardevolle projecten, initiatieven en programma’s
hebben opgeleverd.
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De organisatie
Stichting M&MidIJ is kleine maar groeiende basisorganisatie bestaande uit een 5 koppige
bestuur en zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, initiëren en coördineren van de
programma’s, projecten en activiteiten en sturen deze aan. Ook verzorgen zij de
communicatie en pr, de interne en externe contacten, de financiën, de fondswerving en
de verslaglegging. Bij de programma’s, projecten en activiteiten wordt in veel gevallen
samengewerkt met andere partijen. In de meeste gevallen zijn daar ook betaalde
krachten bij betrokken. In 2021 zal de organisatie de bestuurlijke controle extern opzetten
en formaliseren.

Het bestuur
Het bestuur van stichting Muziek & Meer in de IJmond bestaat uit een representatieve
formatie waarin zowel het bedrijfsleven, het onderwijs als maatschappelijke instellingen
vertegenwoordigd zijn wat bijdraagt aan het vergroten en verstevigen van het netwerk.
De personen die bereid zijn gevonden om in het bestuur zitting te nemen zijn tot op
heden nog steeds bestuurslid van Muziek & Meer in de IJmond zijn:
•
•
•
•
•

Daan van Putten (voorzitter & programmamanager) - Muziekdocent en
mede-eigenaar bij Alphenaar Muziekles IJmuiden
Marlon Schoorl (secretaris) – Store Manager bij Manfield
Kees Been (penningmeester) – Muziekdocent en oprichter en eigenaar
Alphenaar Muziekles IJmuiden
Paul Kuiper – Ministerie van Defensie
Bart Leidekker – MBB'er Nucleaire Alexander monro ziekenhuis

Duidelijke, heldere en transparante structuur.
Om in 2021 een duidelijke, heldere en transparante structuur te kunnen doorvoeren,
dienen de missie en visie van de stichting M&MidIJ en van de verschillende
maatschappelijke programma’s op elkaar afgestemd te worden. De huidige programma’s
en projecten worden in het algemeen goed uitgevoerd en worden door de omgeving
(bevolking, gemeentes, maatschappelijke instellingen en sponsoren) zeer gewaardeerd.
Ook is er veel samenwerking met andere (lokale) culturelere partijen.
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Samenwerken
De stichting Muziek & Meer in de IJmond hoeft het wiel niet altijd zelf uit te vinden.
Daarom wil de stichting ook veel samenwerken met culturele partijen &
maatschappelijke instellingen die al met maatschappelijke projecten bezig zijn. Of die
hier juist mee aan de slag willen gaan. De stichting kan hierbij als initiatiefnemer of
projectorganisator optreden. Daarmee krijgen initiatieven en projecten samenhang en
kunnen zij meer profiteren van het brede netwerk van de nieuwe stichting. Maar het is
ook mogelijk dat een bestaand of nieuw project van een andere organisatie de paraplu
van de stichting gebruikt. Alle samenwerkingsvormen zijn bespreekbaar.
De stichting zal zich in eerste instantie richten op de gemeente Velsen. De organisatie
moet echter zo worden ingericht, dat het werkgebied indien gewenst snel kan worden
uitgebreid tot de gehele IJmond en wellicht zelfs tot een groot gedeelte van
Kennemerland.

ALPHENAAR
MUZIEKLES
IJMUIDEN

DANCEWORKS
VELSEN

ZANGSTUDIO
VELSEN

STADSSCHOUWBURG
VELSEN

EDAM
PRODUCTIES

DEANBAG
MUSIC

Platform & netwerk
Naast het opzetten en uitvoeren van programma’s, projecten en
activiteiten, wil de stichting ook als platform fungeren waar lokale
culturele partners, maatschappelijke instellingen, gemeentes en
sponsoren elkaar kunnen vinden en nieuwe verbindingen tot stand
kunnen komen ter verbetering van de lokale samenwerking.
Cultuur platform IJmond is hiervan een goed voorbeeld waar
steeds meer culturele instanties, maatschappelijke instellingen
maar ook het bedrijfsleven en de inwoners uit de gemeente
Velsen hun weg naartoe vinden.
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Doelgroepen in 2021
Doelgroepen waarop de stichting M&MidIJ zich op wil richten kunnen als volgt worden
omschreven:
•

Jongeren, volwassen en ouderen algemeen: Programma’s, projecten en
initiatieven gericht op sociale cohesie, leefbaarheid, ontmoeting en participatie in
de lokale samenleving maar ook talentontwikkelingen educatie, voorlichting en
promotie en verrijking van muziek, kunst en cultuur.

•

Jongeren tot 8 jaar: Educatieve en voorlichtende programma’s, projecten en
initiatieven gericht op algehele vorming en ontwikkeling en het (preventief)
voorkomen van uitsluiting aan deelname aan de lokale samenleving.

•

Jongeren tot circa 21: programma’s en activiteiten en initiatieven gericht op
(talent)ontwikkeling, educatie, voorlichting, bewustwording, het (preventief)
voorkomen van schooluitval en die door persoonlijke omstandigheden extra risico
lopen op pesten, verkeerde keuzes, slecht gedrag.

•

Volwassen algemeen: programma’s en activiteiten en initiatieven gericht op
ontmoeting, sociale cohesie en participatie.

•

Ouderen 65+: programma’s, projecten gericht op participatie voorkomen van
eenzaamheid en uitsluiting in de lokale samenleving.

•

Culturele partners, maatschappelijke instellingen en gemeentes:
Gesprekspartner en belangenbehartiger zijn van het culturele veld. Samenwerken
en partijen met elkaar verbinden, in contact brengen en samenwerking
stimuleren.

•

Gemeentes: Gesprekspartner, belangenbehartiger en klankbord zijn van de
gemeente op cultureel gebied. Invloed uitoefenen op het gemeentelijke
cultuurbeleid en promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente stimuleren
en vanuit expertise en antennefunctie stimulerend en coördinerend optreden.
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Doelstellingen algemeen
De doelstellingen voor 2021 voortbouwen en uitbreiden t.o.v. 2020
•
•
•
•
•
•

Naamsbekendheid en goodwill kweken in de gemeente Velsen en omstreken;
De organisatie verder opzetten;
Fondsen werven voor de organisatie en projecten;
Tenminste twee concrete programma’s uitvoeren en/of binnenhalen
Uitbreiden van netwerk en samenwerkingsverbanden aangaan
Ontwikkelen nieuwe programma’s

Om bovenstaande doelstellingen te bewerkstelligen zal de stichting in eerste instantie
vooral moeten richten op het netwerken, koppelen, verbinden en zoveel mogelijk
realiseren van concrete projecten, activiteiten en initiatieven, inclusief het werven,
beheren en besteden van de financiën. Voor het beheren van de financiën zal
ondersteuning worden ingeschakeld van een administratief medewerker indien nodig
met extra ondersteuning van een administratief adviesbureau. Onze Penningmeester
Kees Been zal toezichthouden op deze financiën.
Op het gebied van PR en communicatie
•
•
•
•
•

De website van zowel de stichting als de aangesloten programma’s up-to-date en
actueel houden.
Programma’s die dit vereisen een eigen website en social media-platform bieden.
Sociale media veelvuldig verversen met actuele berichten en persberichten.
Het schrijven en insturen van nieuwswaardige gebeurtenissen naar lokale
couranten en nieuwsbladen.
Opzetten van een jaarlijkse nieuwsbrief en deze eventueel in een later stadium in
frequentie opschalen.

Op het gebied acquisitie
In gesprek met de gemeentes, het onderwijs bedrijven en maatschappelijke cultureel
betrokken partijen en instanties om te kijken waar de programma’s en projecten van de
stichting Muziek en Meer in de IJmond kunnen aansluiten op de wensen en behoefte.
Uitvoeren van een behoeftepeiling bij de gemeente Velsen van o.a. participatie, educatie,
voorlichting, talentontwikkeling, leefbaarheid, zelfredzaamheid en het (preventief)
voorkomen van eenzaamheid en uitsluiting aan deelname aan de maatschappij in het
sociale domein. Hoe de programma’s van onze stichting Muziek en Meer in de IJmond
nog meer kunnen aansluiten of vernieuwen in het ondersteuningsaanbod in de IJmond.
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Huidige activiteiten
Talentontwikkeling
De stichting zet de activiteiten van Alphenaar Muziekles IJmuiden en haar bestuur voort.
Zij zijn al een aantal jaar op rij een betrouwbare samenwerkingspartner voor lokale
partijen zoals de Stadsschouwburg Velsen, het Havenfestival/pre Sail IJmond,
Zomerfestival Kennemerlaan Leeft, Dorpsfeest Santpoort, Park sessies Velserbeek waar
jaarlijks jonge lokale talenten een kans krijgen zich te presenteren aan een groter
publiek. De stichting creëert een omgeving waar ontmoetingen tussen lokale bands en
musici en particulieren die opzoek zijn naar betaalbare muzikale omlijsting centraal staan.
Facilitaire ondersteuning
De stichting levert tegen gereduceerd tarief en soms zelfs geheel kosteloos
professionele geluidsapperatuur ten behoeve van lokale initiatieven zoals:
•
•

•
•

Op 4 mei de Jan Bonekamp herdenking op de Westerbegraafplaats
Agendamanagement
Open podia zoals medewerkers binnen de organisatie.
- Unplugged Sessions
- Parksessies Velserbeek
- Diverse jamsessies, huiskamerconcerten en dergelijke (lokale) initiatieven.
Rabobank IJmond stadion (Live)
En meer…

Muzikale ondersteuning
De stichting levert tegen gereduceerd tarief professionele muzikale ondersteuning ten
behoeve van lokale initiatieven zoals:
•
•

•
•

Op 4 mei de Jan Bonekamp herdenking op de Westerbegraafplaats
Agendamanagement
Gemeentelijke evenementen zoals
- Veteranendag Velsen
- Bevrijdingsdag
- Koningsdag
Sinterklaasintocht en shows
Kerstshows en dergelijke

Verbindingsplatform
De stichting is een verbindingsplatform voor partijen die op zoek zijn culturele uitingen.
Ook tussen culturele instellingen onderling zoals dans, musical, muziek en meer.
Maatschappelijke projecten
De maatschappelijke en verbindende toegevoegde waarden van de stichting blijken uit
de navolgende concrete maatschappelijke projecten.
o
o
o
o
o

Muziekschool, Alphenaar Muziekles IJmuiden
Unity | Tegen (internet)pesten
Kan ik iets voor u zingen | Samen zingen tegen dementie
Dans zing & ontdek met prinses Nadesh
De educatieve projectkoren TheWALL (2018), Queen (2019) en ABBA (2020)
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Prestatieplan
(gebaseerd op doelstellingen)
Het aantrekken van een administratieve duizendpoot om de organisatie te versterken en
waar nodig ontzien. Te denken aan:
•
•
•
•

Eerste Aanspreekpunt van de organisatie, klantvriendelijk, servicegericht en voor
het afhandelen van vragen of inplannen van afspraken e.d.
Agendamanagement
Het verzamelen, verwerken, sorteren, beheren en bewaren van alle administratie
en bestanden en deze gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar maken voor alle
medewerkers binnen de organisatie.
De verantwoordelijkheid voor de facturatie, het opmaken, controleren en
inboeken van in- en verkoopfacturatie en de crediteurenadministratie

Het opzetten van een sollicitatieprocedure; opstellen van een functieprofiel, uitzetten
sollicitatie, werving en selectie, afhandelen, sollicitatiegesprekken en -interviews
afnemen, selectie sollicitanten, arbeidsvoorwaardegesprekkenvoeren, terugkoppelingen
(overige) sollicitant(en) en aannemen.
Het verder afstemmen van de missie en visie van de stichting Muziek & Meer in de
IJmond en van de verschillende maatschappelijke programma’s om in 2021 een
duidelijke, heldere en transparante structuur te kunnen opzetten.
Tenminste 4 voortgangsvergaderingen en bijeenkomsten inplannen met het
stichtingsbestuur.
Het samen met Alphenaar Muziekles IJmuiden (2015) continueren, faciliteren,
ondersteunen, verbeteren en vergroten van muziekeducatie en het (muziekles)aanbod in
de Gemeente Velsen en toegankelijk maken en houden voor haar burgers.
Alphenaar Muziekles IJmuiden in haar 6e jaar laten uitbreiden van 250 leerlingen naar
300 leerlingen en van 14 naar 18 docenten en samenwerken met andere
muzieklesaanbieders om ook meer actief te worden in het onderwijs met gezamenlijk
doel, meer muziek in de klas.
Het uitvoeren van een 3e editie van het educatieve projectkoor (Queen) voor minimaal 65
amateurleden inclusief 2 á 3 uitvoering in de Stadsschouwburg Velsen
Het opstarten, uitvoeren en door ontwikkelen van minimaal 1 pilot van het programma
UNITY | Stop (internet) Pesten op een basisschool en/of scholen en/of in het voortgezet
onderwijs.
Het uitvoeren van 6 edities van “zing, dans en ontdek met prinses Nadesch” en daarmee
tenminste 150 kinderen (uit minder bedeelde gezinnen) in de Gemeente Velsen
bedienen.
Het opzetten en uitvoeren van 2 edities (waarvan 1 pilot) van het programma ‘Kan ik iets
voor u zingen | Samen zingen tegen dementie in een bejaarden- en/of
verzorgingstehuis.
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Het oriënteren op, en/of opzetten van nieuwe projecten/activiteiten gericht op de
doelgroepen, kinderen in armoede, preventief voorkomen van eenzaamheid en
uitsluiting en mogelijk statushouders/nieuwkomers.
Voor zover mogelijk medewerking verlenen aan activiteiten van andere
(maatschappelijke) partijen die onze programma’s en projecten aanvullen en/of
doelstellingen versterken, zoals Pre Sail IJmond, Jan Bonekamp herdenking,
Zomerfestival Punt IJmuiden en lokale dorpsfeesten.

Communicatie
De website van M&MidIJ is sinds medio 2020 online en zal begin 2021 een kleine upgrade
ondergaan voor het gebruik van Google Adwords en Google Analytics, waar de stichting
vanwege de verwachte ANBI-status vrij van kosten gebruik van kan maken. De
voorlopige actieve PR en communicatie zal geschieden op sociale mediaplatformen
zoals Facebook, Twitter en Instagram. Een aantal programma’s hebben of krijgen ook
een website en/of eigen sociaal kanaal.

Versterken van de financiële basis
Het bestuur van M&MidIJ werkt met sluitende begrotingen voor de basisorganisatie en
een aantal van de programma’s. Om de financiering van de basis te versterken zijn er
diverse mogelijkheden. Zo kan per programma een post ‘bijdrage aan de basis’ worden
opgenomen. Dit is legitiem, aangezien de basis ervoor zorgt dat de programma’s kunnen
worden ontwikkeld, opgezet en gefinancierd en M&MidIJ de (financiële) administratie
voert en eindverantwoordelijk blijft. Een andere mogelijkheid is het werven van
sponsoren. Maar voorlopig zal M&MidIJ vooral richten op het verwerven van subsidies en
fondsen, waarvoor de stichting met de verwachte ANBI-status. Bovendien is het bestuur
het afgelopen jaar bedreven geraakt in het doen van aanvragen bij overheden en
fondsen.
Het bestuur van M&MidIJ streeft uiteraard naar een sluitende begroting voor zowel de
basis als de programma’s.
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