Jaarverslag 2018

Voorwoord
De stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders (sHIJAA) ging na de oprichting in mei ambitieus van start.
Het enthousiaste kwartiermakersteam had het toeristisch en recreatief potentieel toen al geïnventari‐
seerd en onderzocht wat aan de infrastructuur kan worden verbeterd om de kwaliteit en bereikbaarheid
van het aanbod te vergroten. Verder maakten we kennis met instanties die ons kunnen steunen of waar‐
mee we raakvlakken en/of een overlap hebben.
Onze activiteiten zijn gericht op de versterking van de regiokenmerken en het initiëren en steunen van
zaken die de regio beter op de kaart zetten voor recreanten en toeristen. De organisatiestructuur die we
als kwartiermakers bedachten, biedt stakeholders de mogelijkheid om projecten in te brengen, of pro‐
jecten te steunen, die leiden naar ons gezamenlijke doel: het versterken van de vrijetijdseconomie van
de regio.
De bestuurders en projectleiders van de stichting gingen hard aan de slag om de stichting met zijn doe‐
len op de kaart te zetten en partners te mobiliseren voor het realiseren van de ambities. We hopen dat
de stichting daardoor snel uitgroeit tot een inspirerende organisatie waar stakeholders enthousiast hun
kennis inbrengen en/of kunnen proﬁteren van de eﬀecten die we met onze activiteiten bewerkstelligen.
Ons enthousiasme werd dit aanvangsjaar helaas geremd doordat de subsidietoewijzingsprocedures ont‐
zettend traag verliepen. Dit betekende dat we alles zelf moesten voorinvesteren en we niet konden door‐
pakken. Pas eind oktober kwam er zekerheid over de hoogte en wijze van uitbetaling en kwam een deel
van de toegezegde gelden af.
Ondanks dat hebben we in de korte tijd die ons gegeven was heel veel werk verricht; niet zomaar wat
gezaaid, maar direct boompjes geplant met veel takken, waarvan de stakeholders, die belang hebben bij
groei in de vrijetijdssectors, al snel de vruchten van kunnen plukken.
Namens het bestuur van Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders
Jan Kromwijk (voorzitter)
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Voorbereiding van de organisatie
De Kwartiermakers kwamen na de drie bijeenkomst in 2017 in 2018 in de eerste maanden van 2018 nog
vijf keer samen om te schaven aan het organisatiemodel, de statuten voor te bereiden en om de naam
voor de stichting te bedenken (Zie notulen Kwartiermakers 2017/2018).
Het kwartiermakersteam bestond uit de stakeholders:
‐ Peter Both (TeVoet);
‐ Klaas Dogterom (oud‐wethouder Ouderkerk, voorzitter museum Gemaal Hoogeboezem achter Haast‐
recht);
‐ Wim Knol (reder stichting Varend IJsselschip/Reederij de IJssel (rond‐, trekvaarten Gouda en charters
museumschepen) voormalig DGA Parma Communicatie, senior adviseur concerncommunicatie Careijn;
‐ Ariann Kraaijeveld (horeca exploitant Leefgoed de Olifant);
‐ Jan Kromwijk (oud‐wethouder IJsselstein, oud hoogheemraad HDSR, mede‐eigenaar Jachthaven Mar‐
nemoende);
‐ Ahja Sipkema (horeca exploitant Leefgoed de Olifant);
‐ Piet Six (lid PROUD Promotieteam Oudewater, voorz. W.V.O., eigenaar Six Nautic Services, Fauna Plaza;
‐ Rob Stolk (projectgroep Hollandsche IJssel Meetingpoint, voormalig DGA uitgeverij/reclamebureau/ga‐
lerie, graﬁsch ontwerper en auteur.
Dit team koos voor een organisatie in een non‐proﬁt stichtingsvorm met een algemeen bestuur, be‐
staande uit vrijwilligers en een projectbureau, geleid door het dagelijks bestuur. De leden van het alge‐
meen bestuur gaan de projecten op zich nemen die ze samen met externe vrijwilligers kunnen
uitvoeren. Het projectbureau ondersteunt deze projecten en verzorgt de secretariaatstaken van de stich‐
ting met inzet van betaalde specialisten.
De naam stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders kwam na lang brainstromen tot stand. Gekozen is voor
de toevoeging Altijd Anders omdat de beleving van de rivier altijd anders is:
‐ de afwisseling van weidse poldergezichten en middeleeuwse stadjes;
‐ verschillen bij eb en vloed in het getijdendeel;
‐ wisselende natuurbeleving per seizoen;
‐ het contrast tussen de brede werkrivier met scheepswerven, grote containerschepen tussen hoge dij‐
ken die samen met de unieke Hollandsche IJsselkering, stormvloeden moet weerstaan, en de smalle
gekanaliseerde vaarweg in de luwte van de even unieke Waaiersluis bij Gouda, uitsluitend geschikt
voor pleziervaart.
Omdat het onderling klikte, besloot het team samen invulling te geven aan de organisatie. Omdat Rob
Stolk en Wim Knol overdag beschikbaar waren en over de benodigde kwaliteiten beschikten, werden die
ingehuurd als projectleiders. Om belangenverstrengeling te voorkomen traden ze niet toe het bestuur.
Ahja Sipkema, potentieel penningmeester, besloot zich op de valreep terug te trekken. De directeur van
Streekmuseum Krimpenerwaard, Janine Nauta, compenseerde dit en nam zitting in het bestuur. Het
penningmeesterschap wordt waargenomen door het dagelijks bestuur.
Notariskantoor Westland Partners uit Naaldwijk, gespecialiseerd in het creëren van rechtspersonen die
werkzaam zijn in de publieke sector, werd geselecteerd om een stichtingsacte op te maken die 8 mei kon
worden getekend.
Het voorlopig Werkplan 2018‐2019 kwam inmiddels tot stand. Dit was tevens nodig voor de subsdidie‐
aanvraag.
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Organisatie
Algemeen bestuur
bestaat uit stakeholders die ieder een of meerdere gildes onder zijn/haar hoede wil nemen.
Jan Kromwijk (voorzitter)
Peter Both (secretaris)
vacant (penningmeester) is door dagelijks bestuur ingevuld.
Klaas Dogterom (vice‐voorzitter),
Ariann Kraaijeveld.
Janine Nauta
Piet Six
Projectbureau
steunt gildes (zie onder) en vervult de taken die (nog) niet door een gilde zijn opgepakt
Jan Kromwijk (onbezoldigd directeur)
Peter Both
Projectleiders
Rob Stolk (zzp) (secretariaat, redactie, media/pr, projectondersteuning)
Wim Knol (zzp) (projectondersteuning)
Wim Knol kondigt 4 december zijn vertrek als projectleider aan om zich volledig te
kunnen concentreren op de voorbereiding van de trek‐ en belevingsvaarten van de
stichting Varend IJsselschip die hij vertegenwoordigt. Het bestuur draagt hem bij de
Raad van Toezicht voor als bestuurslid, zodat zijn expertise wel binnenboord blijft.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht draagt nieuwe bestuursleden aan en ziet toe op het functioneren
van de organisatie.
André Bonthuis (oud‐burgemeester van zowel Moordrecht, Nieuwerkerk en
interim‐burgemeester achtereenvolgens voor Zuidplas, Schoonhoven en
Zederik) neemt in november zitting in deze raad.
Bestuurlijk trekker
Daan de Haas (recreatiewethouder Zuidplas)
Statuten (zie website)
Huishoudelijk Reglement (het concept is in behandeling)
Gildes kunnen onder de vlag van de stichting projecten uitvoeren die zijn gericht op de doelstellingen
van stichting. Ze kunnen gebruik maken van het Projectbureau, waarvan de leiding berust bij het dage‐
lijks bestuur. Externe krachten worden ingehuurd om de stichting zelf en de gildes apart, administratief,
organisatorisch en promotioneel te ondersteunen.
Gildes ontstaan automatisch als voor de uitvoering van projecten een bestuurslid zich als coördinator op‐
werpt en/of er daarbij gebruik wordt gemaakt van externe vrijwlligers.
Het stichtingsbestuur vergaderde sinds de oprichting op 8 mei vijf keer (zie Notulen Stichting 2018) op
locaties die beschikbaar werden gesteld door de stakeholders.
Het concept Werkplan 2018‐2019 werd ten behoeve van de subsidieaanvraag ingediend en mondeling
gehonoreerd. De procedure die voorafging aan de eerste uitbetaling zou vervolgens een half jaar duren,
waardoor veel zaken niet ingang konden worden gezet en de externe krachten niet bijtijds werden uitbe‐
taald.
In het begin was het handig om intensief met een kleine slagvaardige club te starten, budgettair was ook
niet veel meer mogelijk. In de toekomst moet het bestuur wel worden uitgebreid met actieve leden, die
aanvullend zijn qua kennis, zodat meerdere projecten simultaan kunnen worden uitgevoerd.
Plenaire vergaderingen gaan over beleidszaken, overleg over projecten geschiedt tussen db, betreﬀende
projectleider en betrokken bestuurslid.
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De volgende gildes krijgen in 2018 gestalte:
GILDE Recreatievoorzieningen houdt zich bezig met de versterking recreatievoorzieningen op en rond
de Hollandsche IJssel door het uitzetten van recreatieve wandel‐, ﬁets‐ en waterroutes langs erfgoed, na‐
tuur, middeleeuwse stadkernen en andere plekken die de moeite van een bezoek waard zijn. Met sig‐
ning, routekaarten en gidsen moeten die worden aangegeven en toegelicht.
Het wil de Kansenkaart actualiseren en uitwerken met moodboards en inspiratieschetsen.
Het gaat om aanmeerplekken / veerstoepen / sloepenhellingen / toeristische knooppunten:
‐ Krimpen aan de Lek | De Zaag 55 (vh Boele Bolnes) (Project Zaag 55)
‐ Capelle aan den IJssel | Haven bij Algerabrug (Project Koolhaas)
‐ Ouderkerk aan den IJssel (zie KIJK)
‐ Nieuwerkerk aan den IJssel
Toeristen info‐punt Ver‐Hitland (Leefgoed de Olifant/Park (Recreatieschap) Hitland)
Ecomuseum Klein‐Hitland (Steenovens Hollandsche IJssel Meetingpoint)
Haven Kortenoord (Brasserie Rustwat / Stichting Molen Kortenoord)
‐ Gouderak |Toeristen info‐punt Middelblok 2 ‐ Het Graanpakhuis

Dit gilde wil ondermeer gebruik maken van de meekoppelkansen die het Project Krachtige IJsseldijken
Krimpenerwaard (KIJK) van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard bieden langs de ri‐
vier. In Ouderkerk aan den IJssel gaat dat over de herbestemming Boeleterrein, aanmeermogelijkheid
haven bij veerstoep kern Ouderkerk en locatie Den Dikken Boom, IJsseldijk 123.
Met de meeste initiatiefnemers en eigenaren is overleg gepleegd over de manier waarop het kan wor‐
den ingepast in het Kansenmoodboard. De sleutelrol blijkt Rijkswaterstaat te vervullen die over de veilig‐
heid bewaakt. Ook wordt bekeken of er getijdenparken kunnen komen in het kader van De Rivier als
getijdenpark 2018‐2020.
GILDE Varen zet zich in voor de versterking van de infrastructuur over het water en initieert beurtveren
(trek‐ en belevingsvaarten) die gezichtsbepalend zijn en de sleutelrol vervullen bij de promotie van het
thema Gouden Eeuw Rivier.
Om snel tot een bruikbare infrastructuur te komen met op‐afstapplekken bij recreatieknooppunten, wil
dit gilde mobiele drijvende steigers laten ontwikkelen die toepasbaar zijn op plaatsen waar vaste steigers
niet zijn toegestaan vanwege wet‐ en regelgeving, zodat eigenaren van buitendijkse stukken grond, ge‐
durende het toeristenseizoen aanmeerplekken kunnen realiseren die gebruikt kunnen worden door pas‐
santen of passagiers van de beurtveren.
(Zie verder onder Gouden Eeuw Rivier)
Dit gilde organiseert jaarlijks een of meerdere feestelijke nautische evenementen, zoals dit jaar de Ar‐
mada. Het gilde zet zich ook in voor een klantvriendelijker omgeving voor eigenaren of huurders van ple‐
ziervaartuigen. Hieronder valt verbetering van walvoorzieningen, voorlichting over de
recreatiemogelijkheden bij aanmeerplekken en een goede coördinatie tussen brug‐ en sluiswachters
waarmee wachttijden worden beperkt.
GILDE Cultuurhistorie en Erfgoed probeert het gebied als cultuurhistorische eenheid naar buiten te
brengen in samenwerking met ondermeer musea, oudheidkamers en historische verenigingen middels
tentoonstellingen, cultuurhistorische uitgaven in boekvorm en middels andere media, waaronder eigen
website en het wekelijkse emailmagazine Nieuws HIJ Altijd Anders
GILDE Natuurbeleving start met de voorbereiding van de inhoud van een boek over vogels in de Hol‐
landsche IJsselregio onder de titel VogelJAARgetijden met foto’s van natuurfotograaf Rob Belterman,
waarvan het de bedoeling is dat de opbrangst wordt nigezet voor de oprichting van een vogelspot‐
scherm langs de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Verrichte activiteiten
• Schrijven, opmaak documenten en keynote ten behoeve van presentatie Werkplan 2018‐2019
• Oprichting van sHIJAA
• Ontwikkelen van logo, huisstijl sHIJAA en de website HollandscheIJsselAltijdAnders.nl
• Indienen subsidieaanvraag
• Vullen website met actualiteiten, recreatieve uitgaansagenda en intern archief met database.
• Organisatie Belevingsvaartocht vrijdag 29 juni t.b.v recreatiemogelijkheden oevers HIJ (met name
t.b.v. KIJK)
• Ontwikkelen Schetsplan door Eelerwoud voor recreatiehub Boeleterrein Ouderkerk aan den IJssel
• Organisatie Armada om sHIJAA in relatie tot pleziervaartbelangen te promoten op zondag 26 augustus
• Opzetten van huisstijl en website GoudenEeuwRivier.nl
• Vanaf week 37 verschijnt wekelijks mailbericht Nieuws HIJ Altijd Anders
• Organisatie Verkenningstocht Oudewater‐IJsselstein met aansluitend met partneravond.
• Kennismakingsgesprekken en/of presenties gehouden bij o.m.: Platform Utrechtse Waarden, Oude
Hollandse Waterlinie, Struinen en Vorsen, Musea/Oudheidkamers, Marketing Krimpenerwaard, be‐
trokken gemeenten en waterschappen etc.
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Afgeronde en lopende projecten
Meekoppelen KIJK
We werden als organisatie direct geconfronteerd met de meekoppelkansen die het waterschap HHSK
biedt bij de dijkversterking in het project Krachtig IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De kansen die ge‐
boden worden om tijdens de werkzaamheden nieuwe recreatieve voorzieningen te treﬀen, of bestaande
uit te breiden, hebben we met beide handen aangegrepen. In het kader daarvan hebben we een aantal
projecten gedaan.
1. Belevingsvaartocht
De betrokken overheden hebben we uitgenodigd voor een Belevingsvaartocht op vrijdag 29 juni. Be‐
halve dat we kennis konden maken, konden wethouders van de aanliggende gemeenten, de verantwoor‐
delijke hoogheemraad en de betrokken beleidsadviseurs vanaf water ervaren waar nieuwe
voorzieningen kunnen komen en/of waar de bestaande infrastructuur kan worden verbeterd.
2. Ontwikkeling schetsplan Boeleterrein
Na overleg met het waterschap over herbestemming van het Boeleterrein in Ouderkerk, hebben we een
schetsplan laten maken door bureau Eelerwoude. Deze heeft de door ons beoogde recreatievoorzienin‐
genhub op die locatie gevisualieerd. We zien hier ondermeer drijvende aanmeerplekken en een veerver‐
binding met Klein Hitland en Kortenoord komen. Dit veer verbindt niet alleen de ﬁets‐ en
wandelknooppunten tussen de recreatiegebieden en de kernen aan beide zijden van de rivier, maar
maakt ook het treinstation Nieuwerkerk bereikbaar voor (e‐)bikers uit Ouderkerk.
3. Kansenmoodboard
Ouderkerker Leo Speksnijder, professioneel betrokken bij ingrijpende infrastructurele kunstwerken die
door Rijkswaterstaat worden uitgevoerd, bracht zijn kennis als vrijwilliger in. In overleg met Gilde Recrea‐
tievoorzieningen heeft hij een moodboard gemaakt met te ontwikkelen mogelijkheden rond het Boele‐
terrein, met integratie van de omgeving daarvan. Deze samenwerking verliep zo prettig dat hij zich
blijvend bindt door lid te worden van het gilde. De aanpak met een moodboard wordt de basis voor het
uitwerken van de andere locaties langs de rivier die de infrastructuur kunnen verbeteren, zodat die als
leidraad voor overheidbeleid kan dienen.
Armada
Om de stichting onder aandacht te brengen van omwonenden en watersporters, organiseerden we zon‐
dag 26 augustus een Armada op zowel het gekanaliseerde als het getijdedeel van de rivier die eindigde
in Gouda. Qua publiciteit bereikte dat ons doel: het heeft in alle lokale media uitgebreid aandacht gekre‐
gen waardoor de stichting op de kaart is gezet inwoners, bij jachthavens, pleziervaart‐ en watersportlief‐
hebbers.
Door de korte voorbereidingstijd en het gekozen moment, was de opkomst niet spectaculair. De twee Ar‐
mada’s, aangevoerd door museumschepen, kwamen niet tegelijkertijd in Gouda aan, wat wel de bedoe‐
ling was. Ondanks deze tegenslagen, waren de deelnemers en de pers zo enthousiast, dat we hebben
besloten hier zeker een vervolg op te geven, maar dan op een geschikter moment en met een langere
voorbereidingtijd.
Website HollandscheIJsselAltijdAnders.nl
De uitgebreide website van sHIJAA is sinds de oprichting ingevuld met nieuws, data en wetenswaardig‐
heden. HollandscheIJsselAltijdAnders.nl proﬁleert de regio als culturele en landschappelijke eenheid en
informeert bezoekers en inwoners over landschappelijke ontwikkelingen, culturele activiteiten en recrea‐
tiemogelijkheden. Berichten worden gericht gedeeld met de lokale (social)media.
Interne administratie, documentatie, data en archief
HollandscheIJsselAltijdAnders.nl herbergt tevens op een voor betrokkenen afgesloten deel, onder Orga‐
nisatie‐Projectbureau, ondermeer de administratie, de database, het archief en de documenten van de
stichting.
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Voorbereiding Gouden Eeuw Rivier
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft als themacampagne in 2019 Rembrand en
de Gouden Eeuw. Dit biedt ons kans mee te liften op de boost die de Gouden Eeuw door deze campagne
internationaal krijgt, mits we kunnen aanhaken met relevante toeristentrekkers.
Daarvoor moeten we aantal nieuwe activiteiten initiëren die dit thema ondersteunen. Deze en be‐
staande activiteiten, die aansluiten op het thema, komen samen onder het label Gouden Eeuw Rivier dat
we aan Hollandsche IJssel hangen. We hebben hiervoor een huisstijl laten ontwikkelen en zijn de web‐
site GoudenEeuwRivier.nl gestart.
Het Werkplan waaraan we hebben gewerkt voor 2019, zet in op sterke beeldbepalende attracties die
cultuurhistorisch de Gouden Eeuw op het water uitdragen.
Omdat tijdens de Gouden Eeuw passagiersvaart een sleutelrol vervulde en dit een krachtige identiﬁcatie
geeft die nodig is voor de marcom, hebben we stichting Varend IJsselschip, de Van Waningstichting en
Paard aan ’t Werk gevraagd en geholpen om een uitvoeringsplan te ontwikkelen, waarbij zowel met orgi‐
nele trekschuiten als met zeilende museumschepen op basis van een dienstregeling stukken worden ge‐
varen. Dit heeft niet alleen een aantrekkingskracht voor de passagiers, die tegen betaling mogen
meevaren zodat ze de rivier vanaf het water kunnen beleven, maar nog veel meer voor bezoekers die
het varend erfgoed vanaf de oevers en terrassen zien passeren en zo het beeld bevestigd zien dat bij
Gouden Eeuw Rivier hoort.
Het vaarplan geldt voor drie trajecten:
1.Trekvaart Oudewater ‐ Hekendorp
tussen het historische stadje Oudewater en Hekendorp, met parallel (voor heen of terug) een Touw‐
treintje over de IJsseldijk. Deze trekvaart sluit aan op een vaartocht over de Enkele Wiericke tussen
Goejanverwellesluis en fort Wierickeschans, onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De uitvoe‐
ring is in handen van Stichting Varend IJsselschip en Ron Le Poole Werkpaarden.
2.Trekvaart Manemoende ‐ IJsselstein
tussen Jachthaven Marnemoende en IJsselstein, met parallel (voor heen of terug) een paardentram‐
verbinding, uitgevoerd door Stichting Varend IJsselschip en Ron Le Poole Werkpaarden.
Passagiers bezoeken tevens het centrum van het historische centrum van de voormalige baronie IJs‐
selstein.
3.Beurtvaart Capelle aan den IJssel ‐ Gouda
voor passagiers met museumschepen tussen de Museumhaven Leuvehaven Rotterdam en Museum‐
haven Gouda, uitgevoerd door Stichting Varend IJsselschip en de Van Waningstichting.
De uitvoering hiervan gaat in overleg met partijen als Struinen en Vorsen, stichting Oude Hollandse Wa‐
terlinie, Promotie Oudewater, jachthaven Marnemoende, ErfgoedWerf, Waterrecreatie Nederland. De
technische realisatie (jaagpaden/aanmeerplekken) kan door meekoppelen met de werkzaamheden die
worden verricht door de waterschappen (oeverherstel gekanaliseerde deel door HHSR en KIJK in getijde‐
deel door HHSK).
Bestaande toeristische attracties, die door de vaarweg worden verbonden, willen we samen met stake‐
holders onder het label Gouden Eeuw Rivier onder aandacht brengen, zoals:
‐ de middeleeuwse grachtenstadjes;
‐ de droogmakerijen die het unieke antropogene cultuurlandschap opleverde;
‐ de steenindustrie (ontwikkeling musea op locaties van voormalige ijsselsteenfabriek Klein Hitland en de
rijnsteenfabriek in Williskop);
‐ de touwindustrie;
‐ de scheepvaart en scheepsindustrie;
‐ karakteristieke evenementen (zoals Kaasmarkt, Kaarsjesavond, Processie, Zotte Zaterdag, Carnavalsop‐
tochten, etc.).
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Verder willen we regioproducten (zoals meel‐ en zuivelproducten, wetlandproducten, stroopwafels en
souvenirs) met het predikaat Gouden Eeuwe Rivier een eigen identiteit geven
Wekelijkse mailing Nieuws Hollandsche IJssel Altijd Anders
De wekelijkse nieuwsbrief is een berichtenoverzicht van de website. Deze wordt sinds week 37 gemaild
naar betrokken stakeholders en andere belangstellenden die zich daarvoor op kunnen geven.
Toeristische routes
We zijn projecten opgestart om toeristische routes langs de hele IJssel te maken die recreatieve inlooplo‐
caties verbinden en erfgoed en natuur(‐gebieden) onder aandacht brengen, middels kaarten, borden en
eventuele andere media. Het Hollandse IJsselpad (Klaphek ‐ Gouda) is in samenwerking met Mooi Zuid‐
plas en TeVoet verlengd tot de waterbushalte Stormpolder (Krimpen aan den IJssel).
Binding Musea en oudheidkamers
Om het gebied als één cultuurhistorische entiteit naar buiten te brengen, zijn we in gesprek gegaan met
musea en oudheidkamers teneinde samenwerking tot stand te brengen.
Het project Schatkist van de Gouden Eeuw Rivier is naar aanleiding daarvan gestart. Dit wordt een verza‐
meling van de meest attractieve stukken die in de musea en oudheidkamers te zien zijn en dit moet on‐
dermeer in boekvorm verschijnen. De artikelen zijn geschikt voor andere doeleinden, voor de website of
in de nieuwsbrief.
Als deze formule slaagt, krijgt het een vervolg, denk aan een boek Erfgoedparels van de Gouden Eeuw
Rivier die het meest attractieve erfgoed in de regio laat zien. Dit doen in samenwerking met de histori‐
sche genootschappen van langs de rivier. Door participatie van de stakeholders, sponsoring en de op‐
brengst van boekverkoop worden de productiekosten gedekt.
Dit alles heeft een promotionele waarde en zorgt ervoor dat er meer gevoel ontstaat over een Holland‐
sche IJssel Community.
Natuurbeleving
Samen met natuurfotograaf Rob Belterman maakt de stichting het VogelJAARgetijden boek, dat volgend
voorjaar moet verschijnen. Ook deze informatie kunnen we gebruiken in de andere uitingen van de stich‐
ting. Er is in 2018 gestart met het maken van de content. De opbrengst van verkoop hiervan komt ten
goede aan een vogelspotscherm aan de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel. Sponsoring en de
opbrengst van boekverkoop moet de directe kosten dekken.
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Jaarrekening 2018
Balans per 31 december 2018
TOTAAL ACTIVA

26.805

Voorraden
Omzetbelasting
Vlottende activa

437
3.956

RABO bank
Liquide middelen

22.142

4.393

22.142

TOTAAL PASSIVA
Algemene reserve
Eigen vermogen
Crediteuren
Vooruit ontvangen projectsubsidie
Overige schulden
Kortlopende schulden

26.805
330
330
464
2.606
23.405
26.475

Staat van baten en lasten over 2018
TOTAAL BATEN

44.445

Projectsubsidie gemeente Alphen aan den Rijn
Overige subsidie
Financiële baten

42.394
2.051
‐

TOTAAL LASTEN

44.115

Algemene kosten
Projectkosten:
‐ Opstartkosten
‐ Bestuurskosten
‐ Gilde Cultuur & Musea
‐ Gilde thema Gouden Eeuw
‐ Gilde Route en kaarten
‐ Gilde varen

1.721
23.150
6.405
1.200
2.896
400
7.983
42.394

BATIG SALDO NETTO

BESTEMMING SALDO
Dotatie algemene reserve
RESTEERT

330

‐330
0

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Doelstelling
De stichting Hollandsche IJssel Altĳd Anders, statutair gevestigd te gemeente Krimpenerwaard, is opge‐
richt bii notariële akte d.d. 8 mei 20I8 en heeft als voornaamste doelstelling:
‐ Het versterken van de vrĳetijdseconomie in het stroomgebied van de Hollandsche IJssel door het pro‐
moten, faciliteren en initiëren van toeristisch‐recreatieve en cultuurhistorische evenementen en loca‐
ties.
De stichting heeft geen wimtoogmerk en beoogt de ﬁnanciering van haar activiteiten te
verkrijgen door middel van subsidies en andere bĳdragen.
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met toepassing van de richtlĳn RjK CI ‘Kleine organisaties zonder winst‐
streven’ en is op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zĳn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Vorderingen en overlopende activa
Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.
Kapitaal
Het kapitaal is het weerstandvermogen van de stichting en is samengesteld uit tijdelijke exploitatie over‐
schotten en tijdelĳke exploitatie tekorten. Tekorten uit de normale activiteiten worden ten laste van deze
reserve gebracht. Overschotten worden ten gunste van deze reserve gebracht.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en contribuies en diverse op‐
brengsten en de kosten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten
Onder baten wordt verstaan de ten gunste van de verslagperiode van landelijke en provinciale overhe‐
den ontvangen subsidies, projectsubsidies en donaties aan de stichting.
Lasten
De lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Toelichting op de balans
VOORRADEN
Hieronder zijn begrepen de ultimo 2018 ingekochte boeken die vanaf 2019 verkocht gaan worden. De
voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.
31‐12‐2018
OMZETBELASTING
Aangifte omzetbelasting 3e kwartaal 2018
Aangifte omzetbelastirg 4e kwartaal 2018
Suppletie aangifte 2018

3.956
352
5.156
‐1.552

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

330
330

NOG TE BESTEDEN VOORUIT ONTVANGEN PROJECTSUBSIDIE
Dit betreft het deel van het ontvangen voorschot van de Gemeente
Alphen aan den Rijn dat ultimo 2018 nog niet is besteed en is als volgt te speciﬁceren:
Ontvangen voorschot
Gemaakte projectkosten 2018

45.000
42.394

OVERIGE SCHULDEN
Inhuur derden communicatie/bestuur 2018
Inzet Reederij de Ijssel 2018
Administratie en jaarwerk 2018
Reiskosten 2018

12.500
9.800
720
385

2.606

23.405

Toelichting op de staat van baten en lasten
Projectsubsidie Alphen aan den Rijn
In 2018 is een eerste voorschot ad € 45.000 ontvangen van de gemeente Alphen aan den
Rijn voor het project Kansenkaart Hollandsche IJssel. Hiervan is in 2018 reeds € 42.394
besteed. Het ultimo 2018 nog niet bestede deel is opgenomen als verplichting op de balans.
Voor een speciﬁcatie wordt verwezen naar bĳlage A.
Overigen subsidie
Dit betreft een ontvangen startbijdrage van de Regiosamenwerking Midden‐Holland.
Algemene kosten
Hieronder zijn begrepen de oprichtingskosten van de stichting.
Personeel
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Bestemming batig saldo
Het batig saldo ultimo 2018 ad € 330 is toegevoegd aan de algemene reserve.
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BIJLAGE A

Projectsubsidie Kansenkaart Hollandsche IJssel (2018‐2020)

Totalen

Begroting 2018‐2020
Beschikking

Realisatie 2018

Resteert 2019‐2020

150.000

42.394

107.606

38.000
54.500
19.300
15.630
22.570

650
19.573
19.150
3.021
‐

37.350
34.927
150
12.609
22.570

Externe kosten (materiaal)
Inhuur derden
Communicatie
Overige
BTW

Realisatie 2018
Subcategorie

Totalen
Opstartkosten
Bestuurskosten
Gilde Cultuur & Musea
Gilde thema Gouden Eeuw
Gilde Route en kaarten
Gilde varen
Overige activiteiten

Overige projectkosten
Administratie
Reiskosten bestuur
Bijeenkomsten
Inzet Reederij de Ijssel
Overige

Externe kosten
(materiaal)

Inhuur derden Communicatie

650

19.573

19.150
17.150

650
‐

6.360
3.500
1.200
800
400
7.313
‐

Overige

Totaal

3.021

42.394

2.905
2.000

96

‐

20
‐

3.021
720
385
839
1.000
77

23.510
6.405
1.200
2.896
400
7.983
‐

