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Stichting Cultuur Verbindt IJmond
Jaarverslag 2019
De stichting CVIJ staat voor het bedenken en realiseren van culturele projecten in de
IJmond. Met als doel inwoners van de regio van alle leeftijdsgroepen in alle sociale
klassen te verbinden door middel van muziek en theater.
In 2019 hebben wij de volgende projecten gerealiseerd:
Jaarlijkse terugkerende Grote Kerstshow Velsen
Ook in 2019 produceerde de stichting in samenwerking met Koel Creative Productions
“De Grote Kerstshow” in Velsen, een voorstelling van hoog niveau waarin binnen een
groep van 150 mensen professionals en amateurs uit de regio samenwerken. Ook bij deze
show zijn ‘verbinding’ en ‘laagdrempeligheid’ de sleutelwoorden. De kwaliteit is hoog,
maar iedereen mag meedoen en het is voor iedereen betaalbaar. In de shows is veel
aandacht voor vrijwilligers: Deze belangrijke groep mensen wordt in het zonnetje gezet
en wordt uitgenodigd de show gratis te bezoeken.
Revue groep GRIJS
Wegens groot succes in 2018 nu ook weer in 2019, voorstellingen van de Revuegroep
G.R.IJ.S. (Gezellige Revueclub IJmond Senioren) waar ouderen verhalen delen en
daarmee input leveren voor een zelfgemaakte voorstelling. Hiermee verbinden we
ouderen en bestrijden en voorkomen we een stukje eenzaamheid. Dit project draaide op
onze locatie in Driehuis, maar ook op locatie in diverse verzorgingshuizen.
Wat speelt er in Velsen?
In 2019 is een nieuw project van start gegaan. Het project Wat Speelt Er In Velsen. In dit
project helpen we statushouders, oudkomers en hun buurtbewoners dichter bij elkaar te
komen en beter bekend te maken met hun (nieuwe) leefomgeving. Komende zomer
organiseren we ‘Velsen Aan Zee’, de lokale versie van ‘Kinderen Aan Zee; een culturele
vakantie week voor kinderen uit gezinnen die te kampen hebben met armoede.
Activiteiten en evenementen in de 3Klank
Van de gemeente Velsen huren wij een deel van het gebouw in Driehuis dat bekend staat
als de ‘Finse School’. We hebben het pand in de maanden juli en augustus 2018
eigenhandig opgeknapt en verbouwd. Daarbij kregen we veel hulp van vrijwilligers, gulle
gevers en sponsoren. Inmiddels is het monumentale gebouw dat sinds 3 jaar leeg stond
geworden tot een ware culturele broedplaats.

Er worden dagelijks o.a. muziek- theater- musical- dans en yogalessen gegeven door een
groep van vaste huurders. In de losse verhuur van ruimtes worden er evenementen,
concerten, vergaderingen, workshops, trainingen, ed. georganiseerd. Ook in 2019
hebben wij weer vele mensen mogen verwelkomen in onze locatie “de 3Klank” de
stichting een culturele broedplaats in het hart van Velsen.
Met onze 3Klank willen wij Velsenaren en IJmonders via optredens en evenementen met
een culturele grondslag met elkaar verbinden. Dit doen we organisatie onafhankelijk,
wij zoeken de verbinding met alle organisaties in de regio die cultuur promoten en
werken graag met ze samen om onze doelen te bereiken.
Op dit moment verhuren wij onze locatie onder andere aan: Koel Creative Productions,
Dansstudio Michele, Pilates studio Driehuis en Yoga studio RBLZ.
Een Netwerkorganisatie: Geen woorden maar daden.
Onze stichting is een echte netwerkorganisatie. Een team van professionals en
vrijwilligers die geloven in samenwerken. De kracht van ons team zit in doorpakken. We
wachten niet af! Geloven we in een idee of droom? Dan gaan we het gewoon doen. We
vinden de mensen om ons heen die het samen met ons aandurven. Vaak investeren we
zelf veel tijd, energie om aan te tonen dat een project werkt. In het seizoen 2019
werkten we met zo’n 45 lokale organisaties samen binnen onze projecten en
evenementen.
Stichting CVIJ ontving van de gemeente Velsen voor enkele projecten een
projectsubsidie. Daarvoor kunnen we deze projecten uitvoeren en daar zijn we heel
dankbaar voor!
Het volledige bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 creatieve
bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Financieel jaarverslag en overzicht 2019
Winst en Verlies 2019
Inkomsten
Huurinkomsten
Baromzet
Subsidies (kerstshow)
Donaties
Overige

Uitgaven
20.818

Huurkosten

21.41
5

6.217

Bar inkopen

4.070

20.000
5.751
0

52.785

Ziggo

498

3 klank (diverse)

282

Projecten (kersthow + leef
Velsen)

28.71
0

Bank en verzekeringen

1.080
56.05
6

Verlies

-3.271

Balans 2019
31-dec-19

31-dec-18

-

-

3.736

379

487

3.627

Borg (huur gemeente Velsen)

5.580

5.580

Liquide middelen

9.072

13.069

18.875

22.655

-4.033

-762

-

668

Huur

1.890

749

Voorziening GLW 3Klank

6.000

3.700

15.018

18.300

18.875

22.655

Activa:
materialen
vorderingen
BTW

Passiva
Vermogen
Crediteuren

Voorziening overlopende projecten

Toelichting op de cijfers:
• Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
•

Het verlies in 2019 is mede ontstaan door de uitgaven van projecten en hoge
huurlasten.

•

Verlies in 2019 bedroeg € 3.271. Daar staat tegenover een teruggaaf BTW van €

3.823.
•

Op de balans een voorziening voor de nog te verwachten energiekosten.

•

Tevens een voorziening van verplichtingen ten aanzien van eerdere ontvangen
subsidies.

•

Op basis van bovengenoemde resultaten zal de aangifte vennootschapsbelasting
worden
opgesteld.

•

Het bestuur heeft de jaarcijfers over 2019 goedgekeurd en kunnen op de website
gepubliceerd kunnen worden.
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