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Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting 
Citymarketing Velsen. Wij zijn verantwoorde
lijk voor de uitvoering van citymarketing in de 
gemeente Velsen, waarbij de focus ligt op de 
promotie van IJmuiden. Dit is de grootste en 
bekendste kern en het economisch kloppend 
hart van de gemeente Velsen. Dat neemt niet 
weg dat wij al het moois dat we hebben onder 
de aandacht brengen van onze drie doel
groepen: bewoners, bedrijven en bezoekers.

In 2021 is een belangrijk deel van de activiteiten en 
campagnes aangepast aan de gevolgen van de 
coronapandemie. Omdat er daardoor net als in 2020 
minder bezoekers waren hebben wij ons vooral 
gericht op bewoners en bedrijven. De Ik koop 
lokaal-campagne werd met succes voortgezet. 
In 2021 ging ook de nieuwe website ijmuiden.nl ‘live’. 
De toeristische website van de gemeente Velsen is 
hierin geïntegreerd, zodat er nu één portal is voor 
alle vrijetijdsbestedingen in de gemeente Velsen. 
Daarnaast werd werk gemaakt van het optimaliseren 
van de online kanalen en werd het aantal partner-
ships verder uitgebreid. Dit resulteerde onder meer 
in samenwerkingen met Noordzeevis uit IJmuiden, 
BIZ Centrum IJmuiden, Telstar en de grootste 
meeting & eventslocaties in de gemeente Velsen.

Net als in 2020 hebben we gewerkt met zes thema-
maanden waar onze activiteiten en campagnes op 
zijn afgestemd. Door corona konden de grote 
publieks evenementen niet worden ingezet voor de 
stads promotie. In plaats daarvan werden online 
campagnes uitgerold en webinars georganiseerd  
(o.a. rondom de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 
in Zandvoort).
In de zomer verscheen het Meerjarenplan 2021-2025 
van Citymarketing Velsen, dat met succes werd 
gepresenteerd aan het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad. Het is de route-
kaart naar een toekomstbestendige citymarketing-
organisatie met partners die bereid zijn een bijdrage 
te leveren aan de doelstellingen van Citymarketing 
Velsen. Vrijwel alle partijen waarmee wij samen-
werken leverden input voor het plan, dat daardoor 
dus breed gedragen wordt. 

In het Meerjarenplan zijn de resultaten uit de 
1-meting naar de effecten van citymarketing 
meegenomen. Naar aanleiding daarvan wordt nog 
meer werk gemaakt van het positioneren van 
IJmuiden als interessante vestigingslocatie voor 
bedrijven, als unieke, rauwe bezoeklocatie en als 
praktijkgerichte leeromgeving. Met het verbeteren 
van de online zichtbaarheid is door de vernieuwing 
van de website ijmuiden.nl direct een goede start 
gemaakt.

Zoals gezegd richten wij ons primair op de promotie 
van IJmuiden, maar in het Meerjarenplan wordt ook 
aandacht besteed aan Velsen-Noord, Velsen-Zuid, 
Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid en 
Velserbroek. Al deze kernen samen maken de gemeente 
Velsen immers een aantrekkelijke plek om te wonen, 
werken en recreëren. Wij zijn Nederland in het klein.

Ondanks de beperkingen zijn er in 2021 zes city-
marketingcafés georganiseerd, onder andere voor de 
evenementensector, cultuursector, de maakindustrie 
en het beroepsonderwijs. Hier werd nogmaals de 
intentie uitgesproken samen op te trekken bij het 
ontwikkelen van lokale en regionale campagnes. 
Er werd één gratis magazine (Ontdek Velsen) uitge-
geven dat in heel Velsen werd verspreid. Daarnaast 
organiseerde citymarketing een Instameet en werd 
in september het nieuwe event Ontdek Velsen 
georganiseerd. Daarbij maakten meer dan 1.500 
mensen gebruik van de mogelijkheid om de parels van 
Velsen te herontdekken.

Ondanks de coronamaatregelen kijken wij terug op 
een jaar waarin wij de banden met onze partners 
hebben kunnen aanhalen en grote stappen hebben 
gezet in de richting van een bestendige citymarketing-
organisatie. Citymarketing is niet meer weg te 
denken en wij zijn blij dat steeds meer partijen het 
belang inzien van verbinden en samen optrekken bij 
de promotie van onze veelzijdige gemeente!

Bas Kuntz, Henriëtte van Westerhoven, Jan Borst, 
Ineke van der Geest, Jan Hinloopen, Ruud Porck en 
Friso Huizinga (citymarketeer)

Voorwoord     1

Steeds meer partijen zien het belang 

in van verbinden en samen optrekken 

bij de promotie van onze veelzijdige 

gemeente.

Stichting Citymarketing Velsen
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2  Aanleiding

Stichting Citymarketing Velsen is verantwoorde
lijk voor de uitvoering van de citymarketing in de 
gemeente Velsen. Dat gebeurt onder de naam.
IJmuiden. De gemeente Velsen heeft er in 2015 
voor gekozen om city marketing in te zetten als 
middel om de Visie op Velsen 2025 (mede) te 
realiseren. De combinatie van innovatieve 
maakindustrie, offshore wind, energietransitie, 
visserij en beroepsonderwijs biedt unieke 
kansen, bijvoorbeeld door IJmuiden te positio
neren als het mooiste praktijk(onderwijs)lokaal 
van Nederland.. Dit wordt versterkt door de 
partnerships met sterke bedrijven netwerken 
zoals Techport, AYOP, Businessclub Telstar, IJPOS 
en OV IJmond. 

Het was altijd de ambitie om citymarketing in de volle 
breedte in te zetten: voor bewoners, voor bedrijven 
en voor bezoekers. Daarbij moest worden voort-
gebouwd op de al lopende (marketing)activiteiten die 
met partners zijn ontwikkeld, zoals IJmuiden Rauw 

aan Zee. Citymarketing versterkt deze activiteiten, 
verbindt partners en bevordert en bewaakt de 
samenhang tussen marketing- en promotieactivi-
teiten. Waar nodig worden vanuit citymarketing 
nieuwe activiteiten opgezet en bestaande 
 activiteiten geïntensiveerd. 

Van 2016 tot en met 2018 werd citymarketing 
uitgevoerd door de gemeente en Bureau Buhrs uit 
Amsterdam. Eind 2018 werd Stichting Citymarketing 
Velsen opgericht, die sinds 1 januari 2019 samen met 
de citymarketeer (1 fte) de activiteiten uitvoert op 
basis van een subsidierelatie met de gemeente 
Velsen. De afgelopen jaren groeide het draagvlak voor 
citymarketing, met name bij de doelgroepen 
 bewoners en bedrijven, en werden de eerste effecten 
zichtbaar. De bereidheid om in campagnes en 
activiteiten samen op te trekken is sterk 
 toe  ge nomen. Voor de doelgroep bezoekers voert 
city marketing sinds 1 januari 2021 de toeristische 
marketing & promotie uit voor de gemeente Velsen.

Onze doelstellingen zijn:

1.  Het vergroten van de naamsbekendheid van 
IJmuiden en het verbeteren van het imago van 
IJmuiden als interessante vestigingslocatie (voor 
onder andere maakindustrie, offshore wind en 
visserij), als interessante bezoeklocatie en als 
aantrekkelijke woonplaats.

2.  Het aantrekken van bezoekers, het behouden van 
bewoners en bedrijven en het vergroten van de 
economische spin-off (bestedingen) door het 
promoten van IJmuiden en de gemeente Velsen.

3.  Het vergroten van trots onder de bewoners en 
bedrijven.

4.  Het versterken van activiteiten en het verbinden 
van stakeholders.

Het aantrekken van nieuwe bewoners is vanwege de 
krapte op de woningmarkt in 2020 geschrapt als 
doelstelling.

De activiteiten van Citymarketing Velsen richten zich 
op de volgende doelgroepen:

1. Bewoners van de gemeente Velsen
2.  Bezoekers uit de metropoolregio Amsterdam 

(inclusief Haarlem)
3. Bedrijven in de gemeente Velsen
4. Bedrijven in de metropoolregio Amsterdam
5.  Studenten die op zoek zijn naar een beroeps-

opleiding

Stichting Citymarketing Velsen

De gemeente Velsen heeft in 2020 een onderzoek 
uitgevoerd naar de effecten van vier jaar citymarke-
ting. Daaruit blijkt dat de naamsbekendheid van 
IJmuiden is verbeterd, inwoners van Amsterdam en 
Haarlem vaker in IJmuiden zijn geweest en het 
draagvlak onder bedrijven en organisaties is toe-
genomen.
Van de ondervraagde Haarlemmers gaat 60% 
regelmatig naar IJmuiden, voor namelijk vanwege de 
havens, vis of familiebezoek. Amsterdammers komen 
vooral voor het strand. Het aandeel niet-inwoners dat 
nog nooit in IJmuiden is geweest, daalde van 32% in 
2016 naar 10% in 2020. Opvallend is dat IJmuiden 
vaker als groen wordt gezien dan in 2016. Wel is het 
zo dat bezoekers de industrie vaker als vervuilend 
zien.

Inwoners van Velsen vinden de eigenschappen ‘rauw’ 
en ‘nuchter’ vaker passen bij IJmuiden dan vier jaar 
geleden. Zij vinden dit de best passende eigen-
schappen. Amsterdammer en Haarlemmers vinden 
 IJmuiden naast ‘rauw’ en ‘nuchter’ ook ‘toegankelijk’. 
De helft van de ondervraagde Velsenaren geeft aan 
trots te zijn op de gemeente waarin zij wonen. Dit is 
ongeveer gelijk aan 2016. 13% zegt de afgelopen 
jaren wel ‘nog trotser’ te zijn geworden.

De geïnterviewde bedrijven en organisaties geven 
citymarketing gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer. 
Zij zijn vooral erg goed te spreken over de inzet van 
citymarketing bij het verbinden van partijen. 
Als geslaagde actie om de bekendheid van IJmuiden 
te vergroten worden vaak de tour met de .IJmuiden- 
letters door Amsterdam en Haarlem genoemd en de 
razendsnel opgezette campagne Ik koop lokaal, 
bedoeld om mensen bewust te maken van het belang 
van lokaal kopen, eten en bezoeken in coronatijd. 
Ook het vergroten van de trots onder bedrijven is 
volgens nagenoeg alle geïnterviewde bedrijven en 
organisaties erg goed gelukt.
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In de Visie op Velsen 2025 staat als ambitie dat 
Velsen zich doorontwikkelt als groeiende en 
bloeiende gemeente. Om deze visie te helpen 
realiseren is een citymarketingstrategie 
opgesteld waarin IJmuiden centraal staat: 
Focus op IJmuiden. Dit was een belangrijk 
uitgangspunt voor het Citymarketingplan 
2021. De 1meting die in 2020 door de gemeente 
Velsen is uitgevoerd geeft een aantal 
 hand vaten voor een aangepaste strategie. 
De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in het 
Meerjarenplan 20212025 en in de nieuwe Visie 
op Velsen 2050 van de gemeente Velsen. 

Citymarketing Velsen heeft zich in 2021 ingezet voor 
het realiseren van de door de gemeente vastgestelde 
citymarketingdoelstellingen. De 1-meting toont aan 
dat we op de goede weg zijn, maar dwingt ons ook tot 
het maken van keuzes. In de aangepaste citymarke-
tingstrategie richten wij ons nog nadrukkelijker op 
de bekendste campagnes, topevenementen, organisa-
ties en samenwerkingsverbanden. Deze ondersteunen 
wij actief bij de promotie, mits deze partijen bereid 
zijn een partnership aan te gaan (cofinanciering). 
Deze aanpak sluit aan op het eerder gehanteerde 
salademodel. Dit model gaat uit van een over-
koepelende, integrale aanpak waarbij partijen, met 
elk hun eigen boodschap en look and feel, met elkaar 
worden verbonden door citymarketing. Hierdoor 
versterken de verschillende acties elkaar en ontstaat 
er een win win-situatie voor alle betrokken partners. 
Ook zorgen we er op deze manier voor dat de 
gemeenschap meer gaat bijdragen aan de city-
marketingactiviteiten. 

De basis van onze marketingstrategie wordt gevormd 
door de communicatiemiddelen van citymarketing 
(website, social media en magazine) aangevuld met 
een campagne waarin zes maanden lang de parels van 
Velsen in de etalage worden gezet. Concreet bedoelen 
wij hiermee dat we de campagnes, topevenementen, 
organisaties en bedrijvennetwerken waar wij mee 
samenwerken, willen aanjagen. De verbindende kracht 
en aanjaagfunctie van citymarketing worden ingezet 
om de partners maximaal onder de aandacht te 

brengen van een zo groot mogelijk publiek (binnen de 
juiste doelgroep).

In de praktijk hebben de meeste citymarketing-
activiteiten hun weerslag op bezoekers en bedrijven. 
Als het gaat om de doelgroep bewoners houden wij 
ons vooral bezig met het vergroten van de trots 
onder huidige inwoners, onder meer met het  
Ontdek Velsen-magazine, de online kanalen en door 
storytelling. Het aantrekken van nieuwe bewoners 
heeft niet langer prioriteit. Deze doelstelling kan als 
achterhaald worden beschouwd, mede door de krapte 
op de woningmarkt in Velsen.

Om het effect van citymarketing in de toekomst 
opnieuw te kunnen meten hebben wij per doelgroep 
een aantal SMART doelstellingen geformuleerd voor 
de periode 2021-2025. Deze vormen de basis van de 
meerjarenvisie die in 2021 samen met partners en 
stakeholders is opgesteld. Deze SMART doelstellingen 
moeten dus uiterlijk in 2025 gerealiseerd zijn.

Bewoners

1.  Het percentage eigen bewoners dat aangeeft 
trots te zijn om inwoner van IJmuiden en de 
gemeente Velsen te zijn stijgt naar 60% (2020: 
51%)

2.  Het percentage eigen bewoners dat ‘groen’ als 
beeldbepalende kenmerken voor IJmuiden en de 
gemeente Velsen ziet stijgt naar 40% (2020: 
29%)

3.  Het percentage eigen bewoners dat industrie in 
IJmuiden en de gemeente Velsen associeert met 
innovatie/hightech stijgt naar 55% (2020: 48%)

Bedrijven

1.  ‘Goed vestigingsklimaat’ in de top 5 als eerste 
gedachte bij bedrijven als ze denken aan 
 IJmuiden en de gemeente Velsen

2.  Innovatieve maakindustrie in de top 5 als eerste 
gedachte bij bedrijven als ze denken aan 
 IJmuiden en de gemeente Velsen

3.  Offshore wind in de top 5 als eerste gedachte bij 
bedrijven als ze denken aan IJmuiden en de 
gemeente Velsen

Strategie    3

Jaarverslag 2021 Stichting Citymarketing Velsen 

Bezoekers

1.  Het percentage inwoners van Amsterdam en 
Haarlem dat regelmatig, soms of een enkele keer 
in IJmuiden en de gemeente Velsen komt stijgt 
naar 80% (2020: 8% + 33% + 29% = 70%)

2.  Het percentage inwoners van Amsterdam en 
Haarlem dat ‘groen’ als beeldbepalende kenmer-
ken voor IJmuiden en de gemeente Velsen ziet 
stijgt naar 40% (2020: 24%)

3.  Het percentage inwoners van Amsterdam en 
Haarlem dat industrie in IJmuiden en de gemeente 
Velsen associeert met innovatie/hightech stijgt 
naar 30% (2020: 23%)

Algemeen

1.  De vindbaarheid van IJmuiden en gemeente 
Velsen via zoekmachines wordt vergroot en het 
online bereik groeit

Om de doelstellingen te bereiken wordt elk jaar een 
activiteitenplan met bijbehorende begroting 
geschreven en aangeboden aan de gemeente Velsen. 
Hierover wordt in een jaarverslag verantwoording 
afgelegd. Het jaarverslag wordt voor 1 juli van het 
volgende jaar aangeboden aan de gemeente Velsen. 
Tot 2025 vormt het Meerjarenplan 2021-2025 de basis 
voor het jaarlijkse activiteitenplan.
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Het netwerk van citymarketing is een 

onmisbaar instrument om partijen op 

een slimme en efficiënte manier met 

elkaar te verbinden.

4  Organisatie

Citymarketing Velsen is dé partner op het 
gebied van promotie en marketing van al het 
moois dat onze gemeente te bieden heeft. 
Dit is te danken aan de vrijwillige inzet van de 
bestuursleden, maar ook aan de citymarketeer 
die met zijn netwerk in staat is partijen op een 
slimme en efficiënte manier met elkaar te 
verbinden. 

Bestuur

Stichting Citymarketing Velsen is een stichting 
zonder winstoogmerk, met een onbezoldigd bestuur 
dat bestaat uit lokale ondernemers en vertegen-
woordigers van maatschappelijke organisaties, die 
met betrokkenheid van lokale ondernemingen en 
organisaties (vanuit wonen, werken en bezoeken) de 
citymarketing-activiteiten vormgeeft en uitvoert. 
Het bestuur bestond in 2021 uit Bas Kuntz (Kuntz 
Beheer BV, voorzitter), Henriëtte van Westerhoven- 
Beaujon (Rigo Verffabriek, secretaris), Jan Borst 
(Bangalo Advies, penningmeester), Ineke van der 
Geest (ActionPlanet Spaarnwoude), Jan Hinloopen 
(Woningbedrijf Velsen) en Ruud Porck (voormalig 
directeur Technisch en Maritiem College Velsen). 
Het bestuur vergadert eenmaal per maand op 
dinsdagmiddag.

Citymarketeer

De citymarketeer (1 fte) heeft de dagelijkse leiding 
over de organisatie en voert de regie over de 
activiteiten van citymarketing. Hij treedt op als 
verbinder tussen de partners, behartigt onze 
belangen in het regionale netwerk en bewaakt de 
doelstellingen uit het citymarketingplan. Daarnaast 
verzamelt hij input voor toekomstig beleid, onder 
meer door het organiseren van citymarketingcafés, 
kennissessies en de jaarlijkse netwerkbijeenkomst. In 
feite is hij de chef-kok die zorgt dat de ingrediënten 
in de salade maximaal tot hun recht komen. De 
citymarketeer werkt nauw samen met diverse 
afdelingen van de gemeente Velsen, maar legt 
verantwoording af aan het bestuur van Stichting 
Citymarketing Velsen.

Ondersteuning

Het bestuur en de citymarketeer worden bij de 
uitvoering van de activiteiten ondersteund door 
verschillende lokale freelance communicatie- en 
marketingadviseurs, contentmarketeers en een 

freelancer die ondersteunt bij de administratie van 
de stichting. Dit zijn allemaal zzp’ers. Stichting 
Citymarketing Velsen is erkend SBB leerbedrijf 
waardoor er ook stageplaatsen beschikbaar zijn voor 
studenten MBO-4 Marketing en communicatie. Hierbij 
wordt samengewerkt met Nova College en InHolland.

Huisvesting

Citymarketing Velsen is dankzij Woningbedrijf Velsen 
gehuisvest in het voormalige kerkje ‘de Vermaning’ 
aan de Helmstraat 9 in Oud-IJmuiden. Dit is de 
vergaderlocatie van het stichtingsbestuur en het 
kantoor van de citymarketeer. In het kerkje worden 
ook kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd, zoals 
de citymarketingcafés en bijeenkomsten van Tech-
port, Culturele Stichting Velser Gemeenschap, 
Havenfestival IJmuiden, Noordzeevis uit IJmuiden en 
de gemeente Velsen. Citymarketing is erg blij met 
deze vorm van samenwerking met Woningbedrijf 
Velsen, dat hiermee een belangrijke bijdrage levert 
aan citymarketing.

Netwerk

Het zakelijke en maatschappelijke netwerk waarin 
citymarketing zich beweegt is een onmisbaar 
instrument om partijen te verbinden en daarmee de 
doelstellingen te realiseren. Tijdens netwerkbijeen-
komsten (lokaal en regionaal) worden waardevolle 
contacten gelegd die op andere momenten minder 
snel tot stand zouden komen. Om goed op de hoogte 
te blijven van de wensen van de partners en stake-
holders voeren wij op structurele basis overleg met 
de ambtelijke werkgroep citymarketing, het platform 
toerisme en het platform strand. Tijdens netwerk-
bijeenkomsten van onder andere Techport, AYOP, OV 
IJmond, IJPOS, Businessclub Telstar en Noordzeevis 
uit IJmuiden krijgen wij regelmatig (nuttige) feed-
back over onze activiteiten. City marketing Velsen is 
een volwaardige overlegpartner van de destinatie- 
en citymarketingorganisaties in de Metropoolregio 
Amsterdam en het netwerk van VVV-directeuren 
in Noord-Holland en Nederlandse kustregio’s.  
Hierin staan het delen van kennis en data centraal. 
Het .IJmuiden kerkje in Oud-IJmuiden wordt regel-
matig gebruikt voor kleinschalige bijeenkomsten die 
betrekking hebben op citymarketing.
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heeft zich ten doel gesteld vanaf 2022 35% van de 
begroting uit partnerbijdragen te halen. Dit is 
conform het landelijke gemiddelde voor publiek/
private citymarketingorganisaties. Voor de uit-
voering van het meerjarenplan vraagt Stichting 
Citymarketing Velsen voor 2022 en de jaren erna een 
subsidie aan van 150.000 euro per jaar. Het bestuur 
van de stichting stelt dat zij er zonder professionele 
ondersteuning van de citymarketeer niet in zal 
slagen de doelstellingen uit dit plan te realiseren.

Het meerjarenplan is te vinden op  
ijmuiden.nl/citymarketing

In het voorjaar 2021 hebben wij het 
 Meerjarenplan Citymarketing Velsen  
20212025 gepresenteerd aan de gemeente
raad van Velsen. Het plan is in samenwerking 
met de belangrijkste partners en stakeholders 
opgesteld als routekaart voor een toekomst
bestendige citymarketingorganisatie met 
partners die bereid zijn een bijdrage te leveren 
aan campagnes of activiteiten. In dit plan staan 
de doelstellingen, strategie, activiteiten en 
ambities van Stichting Citymarketing Velsen.

Het verbinden van partners en aanjagen van bestaande 
campagnes, topevenementen, organisaties en 
bedrijvennetwerken die bijdragen aan het positieve 
imago blijft één van onze belangrijkste doelen. 
De verbindende kracht van citymarketing wordt 
ingezet om de partners maximaal onder de aandacht 
te brengen van een groot publiek, waarbij co-creatie 
en co-financiering altijd randvoorwaarden zijn. 
Wij richten ons op drie doelgroepen: bewoners, 
bedrijven en bezoekers (altijd in deze volgorde).

Het meerjarenplan draagt bij aan het realiseren van 
doelstellingen uit de Visie op Velsen 2025, de city-
marketingstrategie Focus op IJmuiden en de subsidie-
regeling Citymarketing Velsen, de Economische 
Agenda 2020-2025 en de Cultuurvisie 2020-2025. 
Het plan maakt duidelijk wat citymarketing tot 
2025 samen met het bedrijfsleven wil doen om de 
naamsbekendheid en het imago van IJmuiden en 
daarmee de hele gemeente Velsen te verbeteren 
(als interessante vestigingslocatie voor bedrijven, 
als  nteressante bezoeklocatie en als aantrekkelijke 
stad om te wonen), het vergroten van de economische 
spin-off (bestedingen), het vergroten van de trots 
onder bewoners en bedrijven en het verbinden van 
partners.

Daarbij wordt vanaf 2021 ook ingezet op promotie 
van het beroepsonderwijs (in samenwerking met 
Techport, AYOP, IJPOS en OV IJmond), het stimuleren 
van de samenwerking tussen meeting & events 
locaties (voor grote bijeenkomsten en congressen) en 
een evenement waarbij alle partners van City-

marketing de kans krijgen zich te presenteren aan 
bewoners en bezoekers: Ontdek Velsen.

In onze marketingstrategie staat IJmuiden ook de 
komende jaren centraal. Met de innovatieve maak-
industrie, offshore wind, energietransitie, visserij, het 
toerisme en het beroepsonderwijs liggen hier de 
grootste economische kansen. Bovendien is IJmuiden 
als naam bekender dan Velsen en de andere kernen. 
Tegelijkertijd promoten we ook de interessante 
plekken in de andere kernen van de gemeente Velsen, 
zoals Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de buiten-
plaatsen en Spaarnwoude. Het spreiden van bezoekers 
staat hierbij centraal. De balans tussen wonen, werken 
en recreëren moet in een dynamische gemeente als 
Velsen goed in de gaten worden gehouden.

Tijdens het opstellen van het meerjarenplan 
 2021-2025 was de coronacrisis nog niet voorbij. 
Verschillende sectoren (zoals retail, horeca, cultuur, 
evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) 
hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke 
impact de coronacrisis uiteindelijk zal hebben. 
Herstel van de economie is in gang gezet, maar 
onduidelijk is hoe lang de gevolgen zichtbaar blijven. 
Citymarketing Velsen levert een tastbare bijdrage 
aan het economisch herstel in de zwaarst getroffen 
sectoren. Daarom zetten we de campagne Ik koop 
lokaal ook na de coronacrisis voort, want lokaal geld 
uitgeven blijft ook de komende jaren van groot 
belang. Inmiddels is duidelijk dat de economie in onze 
regio bijna op het niveau van 2019 is. Woningen zijn 
bijna een kwart duurder geworden, wat enerzijds 
duidt op krapte op de markt maar anderzijds 
betekent dat IJmuiden en de gemeente Velsen steeds 
populairder worden onder huizenbezitters. Dit zorgt 
voor een grote diversiteit in de bevolkingssamen-
stelling, wat weer een positief effect heeft op het 
winkel- en horeca-aanbod.

De subsidie van de gemeente Velsen is in drie jaar 
afgebouwd van 200.000 naar 150.000 euro. Dit is 
conform de in 2019 gemaakt afspraken. 2021 was het 
laatste jaar waarin citymarketing werd betaald uit 
het (incidentele) budget voor impulsprojecten uit de 
Visie op Velsen 2025. Stichting Citymarketing Velsen 

5  Meerjarenplan

Het Meerjarenplan 2021-2025 is de 

routekaart voor een toekomst-

bestendige citymarketingorganisatie in 

de gemeente Velsen.
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van 2021 worden alle campagnes gericht op het 
genereren van traffic naar ijmuiden.nl. Hiervoor is 
een online marketingplan opgesteld.

IJmuiden.nl
2020:  33.553 nieuwe gebruikers
2021:  63.816 nieuwe gebruikers

Sociale media

Het inzetten van social media is belangrijk om 
doelgroepen te bereiken. In 2021 is scherper gekeken 
naar welk kanaal we voor welke doelgroep inzetten. 
De social mediakanalen van citymarketing (.ijmuiden) 
worden vooral ingezet voor corporate activiteiten en 
om bewoners en bedrijven te informeren over 
activiteiten van citymarketing en haar partners, 
terwijl de kanalen van IJmuiden Rauw aan Zee 
primair bedoeld zijn voor bezoekers (nationaal en 
internationaal). De social mediakanalen worden op 
basis van een jaarplanning voorzien van creatieve 
content die in overleg met de citymarketeer wordt 
opgesteld door de contentmarketeers. Zij hebben 
opdracht gekregen om dubbelingen op de kanalen van 
citymarketing en IJmuiden Rauw aan Zee zoveel 
mogelijk te voorkomen. In 2021 is gestart met het 
inzetten van Instagram Stories en Instagram Reels. 
Daarnaast zijn onze socials meerdere keren over-
genomen door Instagrammers met een groot online 
bereik.

Citymarketing Velsen .IJmuiden
Facebook 
2020: 3.299 volgers 2021: 3.373 volgers
Instagram 
2020: 553 volgers  2021: 856 volgers
Twitter  
2020: 361 volgers  2021: 430 volgers
LinkedIn 
2020: 784 volgers  2021: 943 volgers
YouTube 
2020: 24.100 impressies 2021: 35.800 impressies

IJmuiden Rauw aan Zee
Facebook 
2020: 7.928 volgers 2021: 8.012 volgers
Instagram 2020: 
1.163 volgers  2021: 1.327 volgers
Twitter  
2020: 1.235 volgers 2021: 1.258 volgers

Instameets / influencer trips

Citymarketing Velsen zet influencers in om IJmuiden 
en de gemeente Velsen onder de aandacht te 
brengen. Dat doen we onder meer met Instameets/
influencer trips en Instagram takeovers. In het 
voorjaar heeft een groep Instagrammers op uit-
nodiging van citymarketing een fietstocht gemaakt 
langs de parels van Velsen. Op de e-bike bezochten zij 
onder meer Buitenplaats Beeckestijn, de Ruïne van 
 Brederode, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 
IJmuiden aan Zee, de Viskade, Forteiland IJmuiden en 

6  Activiteiten

Om de doelstellingen te realiseren zet City
marketing Velsen een groot aantal promotie 
en marketingactiviteiten in. Deze worden 
jaarlijks geëvalueerd en  besproken met onze 
partners. Wij hebben ervoor gekozen alleen de 
meest impactvolle activiteiten voort te zetten 
en deze grotendeels te integreren in zes 
themamaanden waarin de parels van Velsen in 
de etalage worden gezet. Onze communicatie
middelen vormen daarbij de basis, zoals de 
vernieuwde website ijmuiden.nl, de social 
mediakanalen en het magazine. 

Website

De websites van citymarketing (ijmuiden.nl) en 
de toeristische marketing en promotie  
(ijmuidenaanzee.nl) zijn in 2021 samengevoegd. 
Belangrijkste redenen waren de uitgeputte mogelijk-
heden van de toeristische website en het stopzetten 
van de NDTRC-database door VVV Nederland. Hier-
door moesten de gemeente Velsen en citymarketing 
op zoek naar een nieuwe database voor locaties en 
evenementen. Dit werd de Feed Factory, waarmee ook 
o.a. Amsterdam&partners en Rotterdam Marketing 
werken.

De nieuwe website ijmuiden.nl is sinds het voorjaar 
van 2021 ‘live’. Het is dé portal voor vrijetijds-
besteding in de gemeente Velsen. Vanaf de homepage 
worden bewoners, bedrijven en bezoekers (de drie 

doelgroepen van citymarketing) doorgeleid naar een 
overzichtelijk en informatief gedeelte van de 
website. Er wordt ook doorgelinkt naar de websites 
van campagnes, topevenementen, organisaties en 
bedrijvennetwerken. Onze partners profiteren dus 
allemaal mee van de nieuwe website.

De website maakt duidelijk dat de gemeente Velsen, 
met IJmuiden als economisch kloppend hart, veel 
meer te bieden heeft dan veel mensen denken. 
Van brede stranden tot uitgestrekte duingebieden. 
Van ruige havens tot bosrijke buitenplaatsen. En van 
groene recreatiegebieden tot fijne plekken om te 
winkelen en lekker te eten. Maar ook met innovatieve 
maakindustrie, offshore wind, beroepsopleidingen en 
verse vis. 

Met de lancering van de website is ook een nieuwe 
database in gebruik genomen waardoor Velsense 
locaties en evenementen getoond kunnen worden op 
de websites van andere destinatie- en citymarketing-
organisaties. De belangrijkste toeristische attracties 
zijn terug te vinden op de interactieve plattegrond. 
Uiteraard zijn alle teksten geactualiseerd en zijn er 
nieuwe foto’s genomen. 

Het toeristische gedeelte van de website is drietalig: 
Nederland, Duits en Engels. In lijn met de Ik koop 
lokaal-gedachte is voor de productie gebruik 
gemaakt van Velsense bedrijven. Het bereik van de 
website is sterk gegroeid. Vanaf het derde kwartaal 

Jaarverslag 2021
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Juni
In juni, de maand dat de Hollandse Nieuwe aan land 
komt, stond Noordzeevis uit IJmuiden centraal. Deze 
stichting zet zich samen met de ambassadeurs in om 
vis uit IJmuiden te promoten en op de menukaart te 
zetten in de metropoolregio Amsterdam. Noordzeevis 
uit IJmuiden is de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
een succesvolle promotiecampagne van het streek-
product Noordzeevis. In IJmuiden komt de beste 
verse vis aan land en hier ligt het nog dezelfde dag op 
je bord. In het kader van het stimuleren van korte 
voedselketens (duurzaamheid) is het belangrijk dat 
deze campagne goed zichtbaar is, zowel in Velsen als 
in de metropoolregio Amsterdam. In 2021 richtte de 
campagne zich op Amsterdam. Met een poster-
campagne werd de brand awareness vergroot en 
werden inwoners van de hoofdstad opgeroepen 
Noordzeevis uit IJmuiden te kopen en te eten.

Juli
In de maand juli hebben wij onze activiteiten 
toegespitst op IJmuiden Rauw aan Zee, het toeristi-
sche brand concept dat de havens, het strand en de 
duinen met elkaar verbindt. Sinds 2021 voeren wij de 
toeristische promotie en marketing onder deze naam 
uit voor de gemeente Velsen en zijn de verschillende 
websites samengevoegd. IJmuiden aan Zee wordt 
steeds populairder onder bezoekers uit de Metropool-
regio Amsterdam. Zij komen naar IJmuiden voor een 
vers visje, een dagje strand en voor een fietstocht 
door de duinen. Eigen inwoners komen vooral om te 

wandelen, te fietsen, actief te sporten of een dagje 
op het strand te liggen. In deze themamaand hebben 
wij de nadruk gelegd op het rauwe randje van 
IJmuiden, met een focus op wind- en watersport, de 
haven en Noordzeevis en de ruimte die de drie grote 
stranden bieden. Dit laatste is in coronatijd een sterk 
punt gebleken dat ons veel nieuwe bezoekers heeft 
opgeleverd. De campagne in deze themamaand was 
primair gericht op bezoekers, maar ook op bewoners. 
Zij zijn immers de ambassadeurs die het verhaal over 
IJmuiden en Velsen moeten vertellen.

Augustus
Augustus was de maand waarin natuur & recreatie 
centraal staat. Je zou het misschien niet direct 
zeggen, maar Velsen is een ontzettend groene 
gemeente! Wie onze gemeente van boven bekijkt, ziet 
dat bijna de helft uit natuurgebieden bestaat. Wij 
nemen de groene kant mee in onze marketing- en 
promotieactiviteiten. Daarbij staat spreiding 
centraal, want op sommige plekken is het druk en 
komen natuurwaarden in het gedrang. In de gemeen-
te Velsen liggen drie brede stranden: IJmuiderslag, 
IJmuiderstrand en Strand Noordpier. Prima plekken 
voor een gezonde strandwandeling. De stranden zijn 
zo breed vanwege de pieren. Ook zorgen de pieren 
voor speciale stromingen waardoor kite- en wind-
surfers hier veel plezier hebben. De stromingen 
zorgen bovendien voor een grote verscheidenheid 
aan vissoorten. Waardoor sportvissen vanaf de pier 
veel wordt gedaan. De ligging van de pieren zorgt 

Dorp Velsen. In IJmuiden aan Zee ging de groep 
blokarten op het strand en werd genoten van verse 
Noordzeevis uit IJmuiden. 

Een Instameet houdt in dat een groepje mensen, dat 
elkaar doorgaans via Instagram kent, samen op pad 
gaat om te fotograferen. Dit kan in een bepaalde 
stad, een natuurgebied of in een speciaal daarvoor 
opengesteld museum zijn. In dit geval ging het om 
reisbloggers met een gezamenlijk bereik van ruim 
120.000 volgers. De Instameet leverde mooie stories 
en posts op die het terugkijken meer dan waard zijn. 

De Instameet werd begeleid door Friso Huizinga en 
Dionne Ruurda van Citymarketing Velsen. Zij werden 
ondersteund door de local guides Janna Kamphof, 
Erik Baalbergen en Machiel Kraaij. In de zomer 
ontdekte influencer Authenticchica hoe veelzijdig de 
gemeente Velsen is. Zij schreef er een Engelstalige 

blog over op haar website die gemiddeld 24.000 
bezoekers per maand trekt. Op Instagram heeft  
@authenticchica meer dan 189.000 volgers.

Digitale nieuwsbrieven

De digitale nieuwsbrief voor stakeholders, partners 
en andere geïnteresseerden in Citymarketing Velsen, 
waaronder gemeenteraadsleden en marketingorgani-
saties uit de metropoolregio Amsterdam, is in 2021 12 
keer verstuurd naar circa 1.000 volgers. Belangrijk-
ste doelen zijn het informeren over en het vergroten 
van het draagvlak voor onze activiteiten. Daarnaast 
gebruiken wij de nieuwsbrief voor het promoten van 
campagnes/activiteiten van partners en stake-
holders. Hiervoor gebruiken wij MailChimp. Het aantal 
personen op de verzendlijst ligt gemiddeld rond de 
duizend. De digitale nieuwsbrief wordt samengesteld 
en verstuurd door de citymarketeer, waardoor 
hiervoor geen extra kosten worden gemaakt.

Themamaanden

In 2020 zijn wij gestart met zes themamaanden 
waarin de parels van Velsen extra worden gepromoot. 
In 2021 werd de eerste themamaand (evenementen) 
vanwege corona opnieuw geannuleerd, maar daarna 
zijn de maanden over Noordzeevis uit IJmuiden, 
IJmuiden Rauw aan Zee, natuur en recreatie, cultuur 
en de innovatieve maakindustrie (IJmuiden maakt 
het) wel uitgerold. Dat gebeurde in aangepaste vorm, 
omdat door corona niet elke vorm van promotie en 
het aantrekken van bezoekers gewenst was.
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Velsen een groot succes. Daarom zullen wij deze 
activiteit ook in 2022 voortzetten. In de themamaand 
was Citymarketing Velsen partner van Summer Park 
Sessions, een nieuw initiatief in Park Velserbeek 
waarbij meerdere culturele organisaties samen-
werkten.

Oktober
In oktober hebben we samen met onze partners de 
innovatieve maakindustrie, offshore wind en het 
beroepsonderwijs in de etalage gezet. We lieten zien 
wat IJmuiden als het economische hart van Velsen te 
bieden heeft op het gebied van werken en leren in de 
techniek. Dat deden we met de campagne IJmuiden 
maakt het, die in 2022 verder wordt uitgewerkt. 
Deze themamaand viel samen met de Techport 
Technologieweek en de Week van de Industriecultuur. 
Beide activiteiten hebben wij ondersteund met 
marketing en promotie.

Magazine

Brede stranden. Uitgestrekte duingebieden. Ruige 
havens. Bosrijke buitenplaatsen. Groene recreatie-
gebieden. De gemeente Velsen, met IJmuiden als 
economisch kloppend hart, heeft veel meer te bieden 
dan je denkt. In het nieuwe magazine Ontdek Velsen, 
dat vlak voor de zomer verscheen, konden bewoners 
en bezoekers lezen wat je in de gemeente Velsen 
allemaal kunt beleven en ontdekken. Het blad werd 
bezorgd bij alle Velsenaren zonder nee/nee-sticker. 
In de 72 pagina’s tellende zomereditie kwamen 

ervoor dat ruim 60% van alle vogelsoorten in 
Nederland te spotten zijn in IJmuiden. Uiteraard 
bieden de stranden in de zomer ook volop ruimte 
voor zonaanbidders en liefhebbers van lekker eten en 
drinken aan zee. De buitenplaatsen in Velsen zijn 
populair onder liefhebbers van tuinarchitectuur en 
wandelen in de natuur. Ook hondenliefhebbers komen 
graag in onze parken. Citymarketing zet zich in voor 
de promotie van onder meer Beeckestijn, Velserbeek 
en Schoonenberg. 

Op de online portal ijmuiden.nl staan meerdere 
wandel- en fietsroutes vermeld. Wij maken ook werk 
van de verbinding tussen Dorp Oud Velsen en de 
buitenplaatsen in Velsen-Zuid en Driehuis, onder meer 
met het nieuwe event Ontdek Velsen. Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland is een uniek stuk natuur in Velsen. 
In het uitgestrekte duingebied tussen IJmuiden en 
Bloemendaal aan Zee wisselen zand verstuivingen, 
duinvennetjes en oude bossen elkaar af. Hoe dichter 
bezoekers bij de zee komen, hoe ruiger en meer open 
het gebied wordt. Ondertussen zien wandelaars en 
fietsers Schotse Hooglanders en Konikpaarden grazen. 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland is vooral bedoeld 
voor bezoekers uit de directe omgeving. Hiervoor is 
gekozen omdat voorkomen moet worden dat het te 
druk wordt in het park. Citymarketing houdt hier 
rekening mee en zet in op spreiding door het strand en 
de buitenplaatsen actiever te promoten. Bezoekers die 
actief willen recreëren worden naar het strand of 
Spaarnwoude gegidst. 

Recreatiegebied Spaarnwoude strekt zich uit over 
drie gemeenten en is zo’n 30 vierkante kilometer 
groot. Om de veelzijdigheid van gebied onder de 
aandacht te brengen van bewoners en bezoekers 
hebben de ondernemers in het gebied de promotie 
gezamenlijk opgepakt: Spaarnwoude Geeft Energie. 
Citymarketing ondersteunt het ondernemersnetwerk 
bij de promotie en het leggen van verbindingen, 
bijvoorbeeld met de organisaties van de grote 
publieksevenementen. Spaarnwoude Geeft Energie 
heeft een vaste plek in het citymarketing magazine, 
waardoor de ondernemers zichzelf aan een breed 
publiek kunnen presenteren. Spaarnwoude wordt 
meegenomen in het nieuwe event Ontdek Velsen.

September
In september hebben wij de door corona zwaar 
getroffen cultruursector ondersteund met het 
nieuwe evenement Ontdek Velsen, waar ook andere 
partners van Citymarketing Velsen bij werden 
 betrokken. Hiermee vierden we de opening van het 
culturele seizoen. Wij vroegen organisaties en 
instellingen de deuren open te zetten om aan 
bewoners (primair) en bezoekers (secundair) te laten 
zien wat zij te bieden hebben. Niet alleen de theaters 
en muziekscholen, maar ook de musea en locaties 
met cultuurhistorische en monumentale waarde 
(Dorp Velsen, Oud IJmuiden). Uitgangspunt was dat 
alle deelnemende locaties een ‘unieke en eenmalige’ 
activiteit aanbieden. Met meer dan 100 gratis 
activiteiten en meer dan 1.500 bezoekers was Ontdek 

bewoners aan het woord over hun favoriete plekken. 
Zoals inwoner Robert de Looff: ‘Voor mij is dat het 
mooie brede strand waarop je elkaar niet in de weg 
loopt. En dat sfeertje. Geen poespas. Geen catwalk. 
Zomer of winter, het is hier altijd goed.’ Of Louisa 
Weber, die met haar man in Santpoort is komen wonen: 
‘Het is hier rustig maar hartstikke centraal. En 
gemoedelijk. De mensen lachen naar je. We gaan hier 
heel gelukkig worden.’ Uiteraard was er in het maga-
zine ook volop aandacht voor lokaal onder nemerschap. 
De voorzitters van de winkelgebieden in IJmuiden 
Centrum en Velserbroek vertellen waarom samen-
werken belangrijk is en Tim van Zeben legt uit dat 
Noordzeevis uit IJmuiden steeds populairder wordt als 
streek product. Duurzaamheid, ook al zo’n belangrijk 
onderwerp in Velsen, kwam aan bod in de verhalen over 
RIGO Verffabriek, Energiek Velsen en het project 
Fishing For Litter, waarbij vissers afval uit hun netten 
aan land brengen. Natuurlijk werd de spotlight ook 
gericht op IJmuiden Rauw aan Zee. Daar kun je 
kitesurfen, zeilen en wandelen langs de bunkers uit de 
tweede wereldoorlog.
De redactie ging ook op bezoek bij lokale musea en een 
aantal sportverenigingen. En de Stadsschouwburg 
Velsen legde uit hoe zij weer veilig publiek kunnen 
ontvangen zodra dat mogelijk is. Hans Klok heeft ze 
daar een handje bij geholpen. De bezorging werd ook 
deze keer verzorgd door vrijwilligers van KWF Kanker-
bestrijding afdeling Velsen. Zij verdienden daarmee 
een donatie voor het goede doel. De oplage van het 
Ontdek Velsen magazine was 27.500 exem plaren.



Stichting Citymarketing Velsen 20 21Jaarverslag 2021

gevallen gericht op traffic naar de website ijmuiden.nl, 
dat mede hierdoor meer bezoekers heeft getrokken 
dan in voorgaande jaren.

Topevenementen

Vanwege de coronamaatregelen ging er ook in 2021 
een streep door veel evenementen. Opnieuw een 
tegenvaller, want voor citymarketing zijn de grote 
publieksevenementen een belangrijk instrument voor 
de stadspromotie. Met alle organisaties waren al 
afspraken gemaakt over een samenwerking. Helaas 
werden het Havenfestival IJmuiden en Zomerfestival 
.IJmuiden in een vroeg stadium afgelast en vond 
Dorpsfeest Santpoort in een sterk afgeslankte vorm 
plaats. In het voorjaar ondersteunden wij bij de 
organisatie van Evenemententop Velsen die vanwege 
de coronamaatregelen digitaal plaatsvond maar waar 
toch meer dan 80 organisatoren naar keken. Begin 
augustus moest er op het laatste moment worden 
gestopt met de opbouw van de grote festivals in 
Spaarnwoude (Dance Valley, Dutch Valley en 
 LatinVillage Festival), normaal goed voor 100.000 
bezoekers verdeeld over vier festivaldagen. Dorps-
feest Driehuis ging wel door en dat gold ook voor het 
nieuwe evenement Summer Park Sessions in Park 
Velserbeek en de Week van de Industriecultuur. Deze 
evenementen trokken vanwege de geldende beper-
kingen echter minder bezoekers dan normaal en 
waren daardoor maar ten dele interessant voor de 
stadspromotie (alleen voor de doelgroep bewoners). 
Nu het einde van de coronamaatregelen in zicht is 

hopen we dat in 2022 de evenementen weer als 
vanouds kunnen plaatsvinden.

Grote Velsen Quiz

Citymarketing was in 2021 partner van de Grote 
Velsen Quiz die eind maart live werd uitgezonden op 
Youtube. De winnaar van de vorige editie, Team 
Kaairidders, organiseerde een online editie waar 
iedereen gratis aan mee kon doen. Het werd een quiz 
met vragen over alle kernen in de gemeente Velsen. 
In tegenstelling tot de populaire quizavond in het 
Thalia Theater was meedoen belangrijker dan winnen. 
‘Het gaat ons er vooral om dat zoveel mogelijk 
Velsenaren in deze rare tijd een leuke avond hebben’, 
aldus teamcaptain Dirk van Zonderen, die de quiz 
samen met Nel Luiken presenteerde vanuit het .
IJmuiden-kerkje. Zij werden ondersteund door Masja 
Gemser, Nienke de Bruijn, Sanne Duin, Martijn Haeser, 
Erik Baalbergen en Friso Huizinga. Het winnende 
team ontving een Ik koop lokaal-pakket. 

Ontdek Velsen

Op zondag 12 september organiseerde Citymarketing 
Velsen een nieuw, coronaproof evenement: Ontdek 
Velsen. Culturele instellingen, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven lieten die dag zien wat 
bewoners en bezoekers  in tijden van corona (groten-
deels) hebben moeten missen. Van de schouwburg tot 
de horeca en van de musea tot de maakindustrie. 
‘Door de coronamaatregelen is het nog steeds 
onduidelijk hoe de rest van het jaar er precies uit 

Ik koop lokaal-campagne

De belangrijkste en meest zichtbare campagne in 
2021 was Ik koop lokaal. Na de start in maart 2020, 
slechts een paar dagen nadat Nederland voor het 
eerst op slot ging vanwege corona, hebben wij de 
campagne telkens aangepast aan de nieuwe situatie. 
Hierbij werd nauw samengewerkt met de gemeente 
Velsen en de zwaarst getroffen sectoren, zoals de 
retail, horeca en cultuur. We hebben winacties 
georganiseerd op social media, lanceerden het  
To go-ommetje, hebben meegedacht over spreiding 
van bezoekers en uitingen in de openbare ruimte 
(nudging), maakten video’s met ondernemers en 
sloten het jaar af met de feestdagencampagne Koop, 
eet en bezoek lokaal. Met de campagne werden 
bewoners opgeroepen hun inkopen voor de feest-
dagen vooral in hun eigen omgeving te doen. 
 Winkeliers en horecaondernemers ontvingen gratis 

posters die massaal werden opgehangen. De posters 
hingen ook enkele weken in de driehoeksborden op 
straat. Zowel ondernemers als bewoners waren erg 
blij met de gezamenlijke activiteiten van de gemeente 
Velsen en Citymarketing Velsen. De campagne heeft 
bijgedragen aan het besef dat het in coronatijd 
belangrijk is je geld lokaal uit te geven.

Guerilla marketing

Citymarketing Velsen ontwikkelt elk jaar een 
 opvallende actie of campagne waarmee net buiten de 
lijntjes wordt gekleurd. Dit heet guerilla marketing. 
Het is stadspromotie met een rauw randje waarmee 
wij ons willen onderscheiden van andere (kust)steden. 
In 2021 hebben we een bestickerde Connexxion-bus 
laten rijden door de regio Haarlem/IJmond. De bus 
reed onder meer op de route Amsterdam Centrum 
-Haarlem-Zandvoort (lijn 80). In de zomer stond het 
promotieteam van IJmuiden Rauw aan Zee meerdere 
keren in het Vondelpark in Amsterdam. Bezoekers die 
dat wilden konden op de foto. Zij kregen de foto met 
informatie over IJmuiden direct mee. In drie 
weekenden vloog er een reclamevliegtuig over 
Amsterdam, Haarlem en de kust tussen IJmuiden en 
Noordwijk. Wij hadden een prijsvraag uitgeschreven 
met de vraag hoe mensen IJmuiden zouden promo-
ten. De winnende tekst ‘Hé ga je mee naar IJmuiden 
aan Zee’ was een dag zichtbaar in de lucht. Tijdens de 
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix maakten we 
boven Zandvoort reclame voor het nieuwe event 
Ontdek Velsen. De guerilla marketing was in alle 
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georganiseerd in het BUKO Stadion van Telstar. 
Spreker was oud-coureur Jan Lammers. De bijeen-
komst werd live uitgezonden op het YouTube-kanaal 
van Citymarketing Velsen. Later was de uitzending 
ook te zien op RTV Seaport.

Citymarketingcafés

De eerste citymarketingcafés van 2021 hebben wij 
gebruikt om input te verzamelen voor het Meerjaren-
plan 2021-2025. Hierover zijn wij (online) het gesprek 
aangegaan met vertegenwoordigers van de 
 maakindustrie, de visserijsector, de retailsector 
(winkeliersverenigingen), het beroepsonderwijs, de 
cultuursector en toerisme/natuur & recreatie. In de 
zomer organiseerden wij samen met Spaarnwoude 
Geeft Energie een citymarketingcafé voor de 
evenementensector en later in het jaar vonden er 
nog drukbezochte cafés plaats voor de cultuursector, 
de maakindustrie en het beroepsonderwijs. Ondanks 
de coronamaatregelen is het ons gelukt zes city-
marketingcafés te organiseren waardoor wij goed in 
contact bleven met onze partners en vertegen-
woordigers van de sectoren waarmee wij samen 
optrekken in de stadspromotie.

Citymarketingevent

Vanwege de gedeeltelijke lockdown in november kon 
het Citymarketingevent Beleef IJmuiden, ontdek 
Velsen: it’s magic niet doorgegaan. We hebben er voor 
gekozen geen online bijeenkomst te organiseren 
omdat wij hoop hadden het event alsnog te kunnen 

organiseren in januari 2022. Ook hier is uiteindelijk 
een streep doorheen gegaan. We zetten nu in op een 
partnerbijeenkomst in het voorjaar van 2022. 
De locatie blijft Forteiland IJmuiden, waarmee al 
afspraken waren gemaakt. Voor het event hadden 
zich al 200 vertegenwoordigers van partners 
aangemeld. Door het uitstel vinden er in 2022 twee 
citymarketingevents plaats: in mei en in november.

Actief persbeleid

Citymarketing Velsen krijgt wekelijks verzoeken van 
lokale, regionale en landelijke media. Vaak gaat het 
om informatie over (film)locaties of beeldmateriaal. 
Wij proberen de media zo goed mogelijk te facili-
teren, maar soms wordt doorverwezen naar de 
gemeente (voor een vergunning) of andere instantie. 
Per jaar gaat het om tientallen mediaverzoeken en 
persvragen. In de zomer van 2021 is het tv-programma 
Natuurlijk Noord-Holland twee keer op bezoek 
geweest in de gemeente Velsen. De eerste aflevering 
stond volledig in het teken van Buitenplaats 
 Beeckestijn. Daarna was presentator René Roest te 
gast in IJmuiden aan Zee. Op dinsdag 20 juli kwam het 
programma Op de camping, onderdeel van NH 
Zomertour, live vanaf Kampeerterrein Schoonenberg 
in Driehuis. De uitzending stond in het teken van de 
vele (recreatie) mogelijkheden in IJmuiden en Velsen. 
Presentator June Hoogcarspel ging in gesprek met 
citymarketeer Friso Huizinga en een ambassadeur 
van Noordzeevis uit IJmuiden. In de lokale media en 
op NH Nieuws is meerdere keren aandacht besteed 

gaat zien’, zegt citymarketeer en initiatiefnemer 
Friso Huizinga. ‘Wij willen graag perspectief bieden en 
organiseren daarom aan het einde van de zomer een 
nieuw evenement voor bewoners en bezoekers van de 
gemeente Velsen. Het doel is om deze groepen te 
laten (her)ontdekken wat onze veelzijdige gemeente 
allemaal te bieden heeft. Maatregelen of niet, want 
dit kan ook coronaproof.’ Ontdek Velsen vormde de 
start van het culturele seizoen en viel samen met 
de Open Monumentendag 2021. Er hebben 30 organi-
saties en naar schatting 1.500 mensen deelgenomen 
aan het nieuwe evenement, dat daarmee een groot 
succes was. Friso: ‘Ontdek Velsen voelde als een grote 

open dag voor de gemeente. Het weer zat mee en 
mensen maakten er echt een dagje van door één of 
meerdere activiteiten te bezoeken. Ze hebben kunnen 
ontdekken hoeveel onze gemeente eigenlijk te bieden 
heeft en daar doen we het voor. Door dit succes hebben 
we zeker het voornemen om dit evenement jaarlijks 
terug te laten keren bij de start van het cultureel 
seizoen.’ Vooruitlopend op Ontdek Velsen zijn er twee 
gratis fietsroutes uitgezet langs een aantal culturele 
parels en toeristische attracties in de gemeente 
Velsen. Bij elke locatie kon een QR-code worden 
gescand waarmee deelnemers een video konden zien 
waarin iets wordt verteld over de locatie.

Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix

Citymarketing Velsen heeft de terugkeer van de 
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix aangegrepen 
om IJmuiden en de gemeente Velsen te promoten en 
bezoekers te stimuleren lokaal geld hun uit te geven. 
Veel racefans kozen voor een overnachting op 
campings en hotels in Velsen (op scooter- en fiets-
afstand van de stallingen in Zandvoort) en dat zorgde 
ondanks de capaciteitsbeperking op circuit 
 Zandvoort voor gezellige drukte. In IJmuiden aan Zee 
werden de racefans welkom geheten met kleurrijke 
vlaggen. Deze hingen onder meer bij Camping de 
Duindoorn, de entree van Marina Seaport IJmuiden 
en op de Kennemerboulevard. Drie dagen voor de 
Dutch Grand Prix werd in samenwerking met 
 Techport, OV IJmond en de gemeente Velsen een 
seminar over slim onderhoud in de autosport 
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uitstraling. De lezer krijgt het gevoel van een 
praktische City guide en zal hem willen bewaren. De 
thema’s die worden benadrukt zijn bezienswaardighe-
den (waaronder het openingsartikel over Zeesluis 
IJmuiden), natuur en recreatie, cultuur en evenemen-
ten, haven en visserij en de innovatieve maakindus-
trie in combinatie met offshore wind (IJmuiden is de 
windhoofdstad van Nederland). Ieder thema werkt 
met een eigen opmaakkleur. Zo  blijft het thema 
overzichtelijk zowel in het gedeelte van IJmuiden als 
in het gedeelte over Velsen.

Toeristische marketing en promotie

Citymarketing Velsen voert sinds 2021 de toeristische 
marketing & promotie uit voor de gemeente Velsen. 
Het hoofddoel is om het bestaande toeristische brand 
concept IJmuiden Rauw aan Zee verder te ontwikkelen 
en te laden bij de doelgroep bezoekers. De afgelopen 
jaren zijn flinke stappen gezet, onder meer door het 
impulsproject De Rauwe Loper (verbeteren entree-
gebied stranden, straatmeubilair, informatiepunten 
en streetartproject Kantje Pikken) en de realisatie 
van de Viskade (als onderdeel van het impulsproject 
Havenkwartier). Om de impact van IJmuiden Rauw 
aan Zee te vergroten ontwikkelde citymarketing in 

aan activiteiten van Citymarketing Velsen of aan een 
van onze partners. Zo kregen de lancering van de 
nieuwe website en de Ik koop lokaal-campagnes veel 
aandacht, evenals Noordzeevis uit IJmuiden, Telstar 
en de Stadsschouwburg Velsen.

Advertenties

Om meer bewoners van Haarlem te bereiken hebben 
wij de samenwerking met Leven! Magazine in 2021 
voortgezet. Deze glossy verschijnt vier keer per jaar 
in de regio Zuid-Kennemerland. De oplage is 15.000 
exemplaren. Wij hebben gerichte content aangeleverd 
die aansluit bij het thema van die editie. In 2021 lag 
de focus vanwege corona vooral op de ruimte die we 
in IJmuiden en de gemeente Velsen hebben, maar ook 
op bijvoorbeeld Noordzeevis uit IJmuiden en 
 IJmuiden Rauw aan Zee. We hebben ook geadverteerd 
in de Amsterdam Area Guide en de Recreatiekrant 
Noord-Holland en online op lokaalaanzee.nl en 
rtvseaport.nl. In alle gevallen was het genereren van 
traffic naar ijmuiden.nl het belangrijkste doel van 
adverteren.

Extra: City guide

Citymarketing Velsen constateerde op basis van 
signalen van partners dat er behoefte is aan een 
handzame brochure die het gat vult tussen de 
website ijmuiden.nl en de toeristische plattegrond 
(leisure booqi). Hiermee volgen we de lijn van grotere 
marketingorganisaties die een dergelijk communi-
catiemiddel standaard aanbieden aan hotels, 

 restaurants en toeristische attracties. De City guide 
legt enerzijds de focus op het ontdekken van 
IJmuiden Rauw aan Zee en anderzijds op het 
 ont dekken van de andere kernen van de gemeente 
Velsen. We hebben gebruik gemaakt van bestaande 
content (tekst en fotografie) uit het magazine Ontdek 
Velsen en van de nieuwe website ijmuiden.nl.

Het eerste deel van de city guide (tot aan het midden 
van de gids), zoomt in op IJmuiden met de look & feel 
van IJmuiden Rauw aan Zee. In het midden een 
plattegrond van IJmuiden/Velsen. In het tweede 
gedeelte van de gids zoomen we in op het ontdekken 
van Velsen. Dit deel van de gids sluit in de look & feel 
aan bij het magazine. Verdeeld door de city guide 
worden de teksten aangevuld met insider tips in een 
andere vormgeving.

Het was ons doel de city guide voor 2022 klaar te 
hebben en dat is met dank aan Eric Budde gelukt! De 
brochure komt te liggen op de bekende plekken in de 
gemeente Velsen en kan ook op diverse plekken 
worden uitgedeeld om de focus bij de toeristen op 
IJmuiden en Velsen te krijgen. Naast de Nederlandse 
teksten zal in de gids ook een verkorte versie in de 
Duitse- en Engelse taal te lezen zijn.

In de vormgeving is gekozen voor ruimte voor 
fotografie en een luchtige opmaak van teksten. Door 
het handzame formaat (A5 liggend) is de City guide 
makkelijk mee te nemen en heeft het de juiste 

2021 geen eigen campagnes meer voor de doelgroep 
bezoekers, maar werd ervoor gekozen de bestaande 
toeristische campagne aan te jagen. 

De afgelopen jaren voerde Amsterdam & Partners een 
deel van de toeristische marketing en promotie uit 
voor de gemeente Velsen. Op basis van een activitei-
tenplan werd jaarlijks afgesproken wat zij uit kon 
voeren en welke middelen hiervoor werden ingezet. 
De afgelopen jaren is het aantal werkzaamheden flink 
verminderd door de nieuwe koers die A&P is ingesla-
gen. Mede daardoor zijn steeds meer acties (van de 
gemeente Velsen) lokaal uitgevoerd en is nog meer de 
samenwerking gezocht met citymarketing. 
De belangrijkste doelgroep voor het bevorderen van 
het toerisme is de dagtoerist uit de Metropoolregio 
Amsterdam (met een focus op Amsterdam en 
 Haarlem). Onder de noemer IJmuiden Rauw aan Zee 
informeren wij de bezoeker over de toeristische 
mogelijkheden in Velsen en stimuleren we de toerist 
om een bezoek te brengen aan de gemeente. Verder 
zetten we in op de ferry- en cruisemarkt door 
 passagiers van toeristische informatie te voorzien. 
Internationale toeristen die meerdere dagen in 
Amsterdam verblijven proberen wij onder meer met de 
regionale campagne Amsterdam bezoeken, Holland 
zien, waarbinnen onze kustplaats samen met Zandvoort 
wordt aangeduid als Amsterdam Beach, te verleiden 
een dag of dagdeel naar IJmuiden te komen. Voor de 
toeristische marketing en promotie leggen we steeds 
de focus op het rauwe DNA van IJmuiden.
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VVV Nederland heeft er voor gekozen om eind 2020 
te stoppen met de landelijke toeristische database 
en VVV-websites. Daarom is besloten de websites van 
citymarketing en IJmuiden Rauw aan Zee te integre-
ren en te verbeteren. Dit project is in het voorjaar 
2021 afgerond. IJmuiden.nl is nu dé portal voor alle 
doelgroepen, waarbij de bestaande url’s ijmuidenaan-
zee.nl en rauwaanzee.nl verwijzen naar het bezoe-
kersgedeelte van ijmuiden.nl. Vanaf de website kan 
worden doorgelinkt naar de online kanalen van de 
partners van citymarketing, zoals Spaarnwoude Geeft 
Energie, de musea, Forteiland IJmuiden en Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Er is extra aandacht 
besteed aan de recreatiemogelijkheden en uitjes in 
Velsen, waaronder fietsen, wandelen, wind- en 
watersport en activiteiten in Spaarnwoude.
Citymarketing Velsen heeft in 2021 ook bijgedragen 
aan de promotie van onderdelen van project de 
Rauwe Loper, zoals de street art, het Pollution Art 
Festival en de opening van de Viskade.

Toeristische plattegrond

In 2020 is gekozen voor een nieuw format van de 
toeristische plattegrond. Dit is in 2021 wegens succes 
opnieuw gedaan. Het Leisure Booqi is een pocketfor-
maat plattegrond met de belangrijkste informatie 
over IJmuiden en de andere kernen van de gemeente 
Velsen. Door corona en de reisbeperkingen zijn er in 
2021 minder plattegronden verspreid dan normaal: 
zo’n 15.000 exemplaren. In 2022 wordt dit aantal 
weer verhoogd omdat wordt verwacht dat de 
bezoekerseconomie snel aantrekt.

Toeristische informatiepunten

In plaats van één VVV-agentschap heeft de gemeente 
Velsen sinds 2020 meerdere toeristische informatie-
punten. Citymarketing Velsen ondersteunt de 
gemeente bij de toeristische marketing en promotie 
en zorgt ervoor dat de informatie in de rauwe 
folderrekken wordt aangevuld. De toeristische 
informatiepunten bevinden zich op het Pontplein in 
Velsen-Zuid, op de Kop van de Haven, in het Leonardo 
Hotel IJmuiden Seaport Beach en in strandpaviljoen 
Beach Inn in IJmuiden. In de zomer van 2021 zijn er 
twee informatiepunten bijgekomen: in het Sluis 
Haven Informatie Punt (SHIP) in IJmuiden en in 
SnowWorld in Velsen-Zuid. Bezoekers kunnen hier 
terecht voor informatie over activiteiten in de 
gemeente Velsen. Bij elk informatiepunt hangt ook 
een toeristische plattegrond. Voor bezoekers en 
inwoners is daardoor op verschillende locaties de 
mogelijkheid om goed te zien wat er allemaal te doen 
is in de gemeente Velsen.

In 2021 werden verschillende 

nieuwe activiteiten gelanceerd en 

producten ontwikkeld,  

zoals Ontdek Velsen, de City guide en het 

seminar voorafgaand aan de F1 Dutch 

Grand Prix.
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7  Partnerships

Citymarketing Velsen is de laatste jaren 
getransformeerd van een (impuls)project van 
de gemeente Velsen naar een volwassen 
organisatie die steeds meer als een publiek/
private samenwerking (PPS) opereert. 
Het draagvlak voor citymarketing is dusdanig 
gegroeid dat de tijd rijp is om door te pakken. 
Stichting Citymarketing Velsen stelt zich ten 
doel vanaf 2022 circa 35% van de begroting uit 
partnerbijdragen te halen. Dit is conform het 
landelijke gemiddelde voor publiek/private 
citymarketingorganisaties. De inkomsten 
komen deels uit advertentieopbrengsten van 
het magazine. Campagnes en activiteiten 
worden ontwikkeld op basis van cocreatie en/
of co-financiering. Voor partners zijn ver-
schillende (maatwerk)pakketten ontwikkeld 
met gedifferentieerde tarieven. Een bedrijven
netwerk als BIZ Centrum IJmuiden heeft nu 
eenmaal meer te besteden dan een museum dat 
door vrijwilligers wordt gerund. Door partner te 
worden laten bedrijven en organisaties zien dat 
zij citymarketing belangrijk vinden en onze 
doelstellingen ondersteunen. Partners 
 profiteren van het netwerk en de 
communicatie middelen van citymarketing.

Noordzeevis uit IJmuiden

Citymarketing Velsen voert sinds 2021 de marketing-
activiteiten uit voor Stichting Noordzeevis uit 
IJmuiden. Dit is een betaald partnership. Noordzeevis 

uit IJmuiden zet zich samen met zo’n 50 ambassa-
deurs in om vis uit IJmuiden te promoten en letter-
lijk op de menukaart te zetten in Noord-Holland. De 
ambassadeurs uit de zeevisgroothandel, horeca en 
detailhandel werken samen om Noordzeevis uit 
IJmuiden prominent onder de aandacht te brengen. 
In het kader van de actuele discussie over korte 
voedselketens en het dichterbij consumeren van 
voedsel, is het om meerdere redenen een interessant 
initiatief. Duurzaamheid en economie gaan hierbij 
namelijk hand in hand. Als dichterbij meer vis wordt 
gegeten tegen een betere prijs, wint iedereen. 
Noordzeevis uit IJmuiden is de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een succesvolle promotiecampagne 
van het streekproduct Noordzeevis, grotendeels 
gericht op inwoners van de Metropoolregio 
 Amsterdam. In IJmuiden komt de beste verse vis aan 
land en hier ligt het nog dezelfde dag op je bord. 
In het kader van het stimuleren van korte voedsel-
ketens (duurzaamheid) is het belangrijk dat deze 
campagne goed zichtbaar is, zowel in Velsen als in de 
metropoolregio Amsterdam. Citymarketing onder-
steunt bij de promotie in de media en op de top-
evenementen. Om de campagne aan te jagen wordt 
jaarlijks een themamaand ( juni) georganiseerd 
waarin vis centraal staat. In 2021 werd onder meer 
een recepten wedstrijd gehouden met een video die 
op social media veel werd bekeken. Er werd ook een 
werkgroep opgericht met ambassadeurs die mee-
denken over campagnes en activiteiten van Noord-
zeevis uit IJmuiden.

BIZ Centrum IJmuiden

Met het tekenen van de partnersovereenkomst met 
BIZ Centrum IJmuiden, de grootste winkeliersvereni-
ging in de gemeente Velsen, werd een belangrijke 
stap gezet in het realiseren van meer private 
inkomsten. Citymarketing Velsen voert sinds 2021 de 
marketing en promotie uit voor BIZ Centrum 
IJmuiden en denkt actief mee over (nieuwe) activi-
teiten in het winkelgebied tussen Marktplein en 
Plein 1945. Om te zorgen dat wij onze contractuele 
verplichtingen nakomen is een partnermanager 
aangesteld die samen met de citymarketeer de regie 
voert over de partnerships. Ook is net als bij Noord-
zeevis uit IJmuiden een werkgroep samengesteld 
met winkeliers die willen meedenken over de 
 promotie en activiteiten van BIZ Centrum IJmuiden. 
In 2021 bestond de samenwerking vanwege de 
coronamaatregelen vooral uit online marketing via 
de social mediakanalen. In het nieuwe jaar wordt het 
takenpakket verder uitgebreid, conform de partner-
overeenkomst.

Techport/AYOP

Citymarketing Velsen ondersteunt bij de promotie 
van IJmuiden als hét centrum van de innovatieve 
Techportregio. Hier maken vakmensen elke dag weer 
de meest innovatieve producten. Denk aan Energie-
plants en generatoren, staalconstructies voor de 
offshore, hoogwaardige koeltechnieken, heel dun 
gewalst plaatstaal dat toegepast wordt in batterijen, 

accu’s en consumentenblik, 3D-printing voor lucht-
vaarttechnologie en maintenance voor onder meer 
windturbines, hoogwaardige papierfabricage en 
innovatieve jachtbouw. In de Techportregio worden 
de vakmensen van de toekomst opgeleid. Of je nu aan 
de slag wilt in de maakindustrie, offshore wind, 
transport of scheepvaart. In onze dynamische 
havenplaats vind je een groot aantal opleidingen die 
naadloos aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Velsen 
is het mooiste en meest contextrijke klaslokaal van 
Nederland! Het verbeteren en versterken van het 
imago van de innovatieve Techportregio is belangrijk 
voor het slagen van de partners van citymarketing en 
de gevestigde (en potentiële) ondernemers. Door de 
juiste verhalen te vertellen wordt het merk van de 
innovatieve Techportregio betekenisvol. Samen met 
onder meer Techport, AYOP, OV IJmond, IJPOS en 
Zeehaven IJmuiden haalt citymarketing persoonlijke 
verhalen op die de regio versterken. Verhalen die het 
innovatieve vakmanschap, de mens achter de 
industrie en de voordelen voor de regio vertellen. 
Citymarketing faciliteert dit en deelt de verhalen via 
de online- en offline communicatiemiddelen van 
citymarketing.

Meeting & events

Velsen beschikt over geweldige locaties waar 
(zakelijke) groepen terecht kunnen voor meeting & 
events. Door de combinatie van het rauwe karakter 
van de havens en de natuur van het strand, de duinen 



Jaarverslag 202130 31Stichting Citymarketing Velsen 

en de buitenplaatsen biedt onze gemeente unieke 
mogelijkheden voor bijeenkomsten die de deelnemers 
niet snel zullen vergeten. 

In 2020 heeft PBN Forteiland samen met de grootste 
meeting & eventslocaties, de gemeente Velsen en 
Citymarketing Velsen het initiatief genomen om te 
bekijken hoe er meer kan worden samengewerkt. De 
conclusie is dat (vooral) samen optrekken in de 
marketing & promotie grote voordelen heeft. 
Hiervoor worden een verbindend brand concept 
(naam, beeldmerk) en meerdere communicatiemidde-
len ontwikkeld. Citymarketing Velsen neemt hier als 
de promotieorganisatie voor Velsense non profitorga-
nisaties en bedrijvennetwerken het voortouw in. 
Door als meeting & eventslocaties met één naam naar 
buiten te treden wordt een grotere zichtbaarheid en 
impact gerealiseerd dan wanneer de locaties dit 
afzonderlijk doen. De belangrijkste doelstelling is het 
binnenhalen van meer (grote) zakelijke bijeenkomsten 
met bezoekers uit binnen- en buitenland. Dit draagt 
bij aan de citymarketingdoelstelling om meer 
economische spin-off te realiseren (in dit geval beste-
dingen door zakelijke bezoekers).

Citymarketing heeft een brand concept ontwikkeld 
waarin IJmuiden.nl meeting & events en Amsterdam 
Area met elkaar worden verbonden. IJmuiden is als 
naam bekender dan Velsen, maar om de aandacht te 
trekken van de internationale zakelijke moet 
Amsterdam Area ook in het beeldmerk worden 

verwerkt. Amsterdam Beach zou ook kunnen, maar 
dit brand is vanuit de campagne Amsterdam Bezoe-
ken, Holland Zien meer bedoeld voor de internationa-
le toerist die meerdere dagen in de hoofdstad 
verblijft en wordt verleid om de regio te bezoeken. Als 
taal voor het brand concept en de communicatiemid-
delen wordt gekozen voor Nederlands en Engels. De 
conceptvoorstellen zijn besproken in het platform 
Meeting & events.

De mogelijkheden om IJmuiden.nl meeting & events 
te promoten zijn zeer divers. Uiteraard hangt de 
keuze hiervoor samen met het beschikbare budget. 
Door samen op te trekken en budgetten te 
 combineren zijn wij in staat voor impactvolle 
campagnes/projecten te kiezen. Eind 2021 werkten 
zeven locaties samen op om IJmuiden op de kaart te 
zetten als dé plek voor avontuurlijke meeting & 
events: PBN Forteiland, Leonardo Hotel IJmuiden 
Seaport Beach, Felison Cruise Terminal/Felison 
Terminal (KVSA), Stadsschouwburg & Filmtheater 
Velsen, BUKO Stadion (Telstar), Landgoed Duin & 
Kruidberg en SnowWorld.

Het eerste tastbare resultaat was de acquisitie van 
het Nationaal Griffiers Congres waar in september 
2021 meer dan 300 griffiers van gemeenten en 
provincies deelnamen. Dit congres was een coproductie 
van de gemeente Velsen, PBN Forteiland, Felison 
Cruise Terminal, Leonardo Hotel Seaport Beach 
IJmuiden en Citymarketing Velsen.

Businessclub Telstar

Als het gaat om zichtbaarheid en impact, dan is 
Telstar een partij waar wij niet omheen kunnen. Waar 
het kan proberen wij mee te denken over of mee te 
liften op activiteiten en campagnes van de betaald 
voetbalclub. Dit heeft geleid tot participatie in 
diverse businessclubactiviteiten en zichtbaarheid 
voor de Ik koop lokaal-campagne op de boarding 
tijdens competitiewedstrijden. De samenwerking met 
Telstar wordt door onze citymarketeer als zeer 
waardevol ervaren. Daarom is hij adviseur van het 
bestuur van Businessclub Telstar, zijn de lijnen met de 
betaald voetbalclub kort en kan regelmatig samen 
worden opgetrokken bij het ontwikkelen van 
 activiteiten en campagnes.

Spaarnwoude Geeft Energie

Samen met Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de 
buitenplaatsen vormt Recreatiegebied Spaarnwoude 
de groene achtertuin van IJmuiden en de gemeente 
Velsen. Het recreatiegebied strekt zich uit over drie 
gemeenten en is zo’n 30 vierkante kilometer groot. 
De ondernemers in het gebied hebben de promotie 
van het gebied gezamenlijk opgepakt. Hiervoor is een 
paar jaar geleden de stichting Spaarnwoude Geeft 
Energie opgericht. Wij werken nauw samen met de 
stichting en trekken waar het kan samen op in de 
gebiedspromotie. Zo heeft Spaarnwoude Geeft 
Energie een vaste plek in het .IJmuiden magazine en 
zijn de mogelijkheden in het gebied uitgebreid aan 
bod gekomen in de themamaand Natuur en recreatie 

(augustus). In die maand werd onder meer een 
televisieprogramma gemaakt.

Culturele Stichting Velser Gemeenschap

In 2021 zijn de banden met de cultuursector en in het 
bijzonder met Culturele Stichting Velser Gemeen-
schap (als koepelorganisatie) aangehaald. De koepel-
organisaties van de amateurverenigingen in de 
gemeente Velsen speelde een belangrijke rol tijdens 
het drukbezochte citymarketingcafé in september. 
Sindsdien vergadert het stichtingsbestuur eenmaal 
per maand in het .ijmuiden-kerkje, wat het versterken 
van de band en het onderhouden van een goede 
partnerrelatie ten goede komt. Het intensiveren van 
de samenwerking met Velser Gemeenschap draagt bij 
aan de gezamenlijke doelstelling van de gemeente 
Velsen (cultuurnota) en citymarketing om partijen te 
verbinden.

Foto: Erik Baalbergen
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1.1   Algemeen

Vergelijkende cijfers

De ter vergelijking opgenomen cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2020 van Stichting Citymarketing 
Velsen, opgesteld d.d. 5 juli 2021.

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 27 september 2018 werd de stichting per genoemde datum opgericht.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Citymarketing Velsen, statutair gevestigd te IJmuiden bestaan voornamelijk uit:
- Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.
-  Versterken van het sociaaleconomisch klimaat in de gemeente Velsen door middel van collectieve marketing 

activiteiten.

1.2   Resultaten

Bespreking van de resultaten

1.3   Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende 
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de 
balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

  2021
Budget

2021
2020

€ % € % € %

Baten 150.000 83,1 150.000 85,7 175.000 87,5

Nettobaten 30.515 16,9 25.000 14,3 24.938 12,5

 180.515 100,0 175.000 100,0 199.938 100,0

Overige lasten 168.163 93,2 175.000 100,1 159.161 79,6

Totaal  
van som der kosten

168.163 93,2 175.000 100,1 159.161 79,6

Resultaat 12.352 6,8 - -0,1 40.777 20,4

Financiële baten  
en lasten

- - - - 7 -

Totaal  
van netto resultaat

12.352 6,8 - -0,1 40.784 20,4

  31-12-2021 31-12-2020

€ % € %

Activa

Vorderingen 19.635 17,1 13.702 14,9

Liquide middelen  95.397 82,9 77.991 85,1

 115.032 100 91.693 100

Passiva

Stichtingsvermogen 86.787 75,4 74.435 81,2

Kortlopende schulden 28.245 24,6 17.258 18,8

 115.032 100 91.693 100
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Analyse van de financiële positie

  31-12-2021 31-12-2020

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 19.635 13.702

Liquide middelen 95.397 77.991

 115.032 91.693

Kortlopende schulden -28.245 -17.258

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal  86.787 74.435

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn  
beschikbare middelen

86.787 74.435

Financiering

Stichtingsvermogen 86.787 74.435

  2021 2020 2019

    Vlottende activa

Kortlopende schulden
4,1 5,3 5,4

  2021 2020 2019

% % %

 Stichtingsvermogen 
    Totaal vermogen         

x100 75,4 81,2 81,4

   Vreemd vermogen  
    Totaal vermogen         

x100 24,6 18,8 18,6

1.4   Kengetallen

Liquiditeit
Current ratio

Solvabiliteit
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2.1   Balans per 31 december 2021
  (na resultaatverdeling)

2.2    Staat van baten en lasten over 2021 

  
31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren -  2.099  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.188  8.431  

Overige vorderingen en overlopende activa 9.447  3.172  

  19.635  13.702

Liquide middelen  95.397  77.991

Totaal activazijde  115.032  91.693

  31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen

Egalisatiereserve 76.645  66.381  

Overige reserve 10.142  8.054  

  86.787  74.435 

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 20.044  8.834  

Overige schulden en overlopende passiva 8.201  8.424  

  28.245  17.258

Totaal passivazijde  115.032  91.693

  
2021

Budget
2021

2020

€ € €

Baten
Overige overheids- 
bijdragen en -subsidies

150.000 150.000 175.000

150.000 150.000 175.000

Nettobaten 30.515 25.000 24.938

 180.515 175.000 199.938

Lasten

Overige lasten 168.163 175.000 159.161

   

Resultaat 12.352 - 40.777

Andere rentebaten en 
soortgelijke opbrengsten

-  - 7

Totaal van netto resultaat 12.352 - 40.784

  2020

Bestemming saldo van baten en lasten  

Stichtingsvermogen

Egalisatiereserve 10.264  

Overige reserve 2.088  

 12.352  
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2.3   Grondslagen van waardering  
en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Citymarketing Velsen is feitelijk en statutair gevestigd op Helmstraat 9, 1975 DP te IJmuiden en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 72694564.

Algemene toelichting  

Informatieverschaffing over continuïteit 

Stichting Citymarketing Velsen heeft een budget toegewezen gekregen voor 2022. Voor haar voortbestaan is 
de stichting afhankelijk van de subsidietoekenning. De beschikking voor het toekennen van de subsidie voor 
2023 vindt plaats in het najaar van 2022, hierdoor zou er onzekerheid kunnen bestaan over het voortbestaan 
van de stichting na 2022.

Het bestuur gaat ervan uit dat deze subsidietoekenning plaats zal vinden en is tevens actief om ondernemers 
in de regio IJmond te betrekken en daar inkomsten uit te verwerven. Vooralsnog gaat het bestuur derhalve uit 
van continuïteit en is de jaarrekening opgesteld op basis van continuïteitsgrondslagen.  

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ640 organisaties zonder winststreven. 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs indien geen specifieke waarderingsgrondslag 
is vermeld.

Grondslagen  

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde van de 
vorderingen. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij 
zijn gerealiseerd.
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2.4   Toelichting op de balans per 31 december 2021

  
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren

     Vorderingen op handelsdebiteuren - 2.099

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

     Omzetbelasting 10.188 8.431

Overige vorderingen en overlopende activa  

     Te ontvangen rente 69 4

     Vooruitbetaalde bedragen 9.378 3.168

9.447 3.172

  
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen

     Rabobank 95.397 77.991

  
2021 2020

€ €

Passiva

Stichtingsvermogen

Egalisatiereserve

Stand per 1 januari 66.381 -

Uit resultaatverdeling 10.264 35.697

Overboeking van overige reserve - 30.684

Stand per 31 december 76.645 66.381

  
2021 2020

€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 8.054 33.651

Uit resultaatverdeling 2.088 5.087

Herwaarderingen - -30.684

Stand per 31 december 10.142 8.054

Overeenkomstig de subsidietoekenning van de gemeente Velsen is voor het positieve resultaat een 
egalisatiereserve gevormd. Het resultaat is verdeeld naar rato van de ontvangen subsidie ten opzichte van de 
totale opbrengsten. 

In december 2021 is de Stichting Citymarketing Velsen een verplichting aangegaan met OV Media voor een 
reclamecampagne in 2022. De kosten hiervoor bedragen € 9.378 en zijn opgenomen als vooruitbetaalde kosten. 
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

     Crediteuren 20.044 8.834

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Op 9 december 2021 is de subsidietoekenning 2022 toegekend door de Gemeente Velsen, voor een bedrag van 
€ 150.000, betreft zaaknummer 1109922021.

  
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige schulden en overlopende passiva 

     Reservering administratiekosten  
     en accountantskosten

5.200 8.400

     Overige schulden 3.001 24

8.201 8.424

In december 2021 is de Stichting Citymarketing Velsen een verplichting aangegaan met OV Media voor een 
reclamecampagne in 2022. De factuur van OV Media van € 11.347 (inclusief BTW)  is opgenomen onder de 
crediteuren in 2021. 

2.5     Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

  
2021

Budget
2021

2020

€ € €

Baten    

Overige overheids- 
bijdragen en -subsidies

150.000 150.000 175.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

     Subsidie gemeente Velsen 150.000 150.000 175.000

Nettobaten

     Advertentieopbrengsten 
     magazine

12.736 10.000 23.688

     Inkomsten partnerships 17.779 15.000 -

     Overige inkomsten - - 1.250

 30.515 25.000 24.938

Overige lasten

     Citymarketing en pers 6.112 25.500 9.636

     Organisatie 42.252 29.500 19.629

     Communicatie & marketing 119.799 120.000 129.896

168.163 175.000 159.161

Citymarketing en pers

    A.  Actief persbeleid  
/ instameet

2.830 7.500 3.972

     B.  Citymarkeringcafés / 
kennissessies

1.962 3.000 465

     C. Citymarketingevenement 1.320 15.000 5.199

6.112 25.500 9.636
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  2021
Budget

2021
2020

€ € €

Organisatie

     D. Huisvestingskosten 131 2.000 178

     E. Gas, water en licht 2.791 3.000 9

     F. Schoonmaakkosten 1.272 1.000 381

     G. Aankleding interieur 337 1.000 449

     FF. Verzekeringskosten 4.092 3.000 2.561

      H.  Kantine en  
kantoorkostenl

1.277 2.000 1.590

     I.  Hosting website en 
mailboxen

200 250 209

     J.  Organisatie en  
representatiekosten

7.636 2.000 1.292

     K.  Administratie en 
accountancy

11.175 7.500 12.329

     L.  Beheer IJmuidenletters 
en Kaatje Kabeljauw

885 2.500 120

     M. Contributies 673 1.000 511

     W. Onvoorzien 11.783 4.250 -

42.252 29.500 19.629

  2021
Budget

2021
2020

€ € €

Communicatie & marketing

     N.  Contentmarketing website, 
socialmedia en nieuwsbrief

15.102 15.000 15.551

     NN. Drukwerk 3.691 5.000 3.021

     O. Vlogs en blogs - - 150

     OO.  Marketing- en 
communicatieadvies

7.725 20.000 9.287

     Q.  Campagne creatie communicatie-
middelen

5.378 5.000 2.851

     R. . IJmuiden magazine (2019:  
Campagne glossy magazine)

28.544 30.000 52.551

     S.   Media inzet regio Haarlem / 
Amsterdam (2019: Campagne 
mediabudget)

18.863 15.000 33.800

     T.  Optimaliseren online kanalen 
(2019: Campagne giveaways)

7.281 5.000 1.017

      U. Campagne Guerillamarketing 14.322 15.000 6.150

     V. Partnerships 18.893 10.000 5.518

119.799 120.000 129.896

IJmuiden, 
Stichting Citymarketing Velsen

S.N.M. Kunz
Voorzitter 

J.P. Borst 
Penningmeester 

H.J. van Westerhoven  Beaujon 
Secretaris 

  
2021

Budget
2021

2020

€ € €

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

     Ontvangen bankrente - 7
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CCOONNTTRROOLLEEVVEERRKKLLAARRIINNGG  VVAANN  DDEE  OONNAAFFHHAANNKKEELLIIJJKKEE  AACCCCOOUUNNTTAANNTT 

 

Aan: Het bestuur van Stichting Citymarketing Velsen 

AA..  VVeerrkkllaarriinngg  oovveerr  ddee  iinn  hheett  jjaaaarrvveerrssllaagg  ooppggeennoommeenn  jjaaaarrrreekkeenniinngg  22002211   
OOnnss  oooorrddeeeell 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Citymarketing Velsen te Gemeente Velsen gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het eigen vermogen van Stichting Citymarketing Velsen per 31 december 2021, te weten € 86.787,-,  en van het resultaat 
over 2021, te weten € 12.352,-,  en is in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 
winststreven.  

DDee  jjaaaarrrreekkeenniinngg  bbeessttaaaatt  uuiitt::      

1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van baten en lasten over 2021; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  
  
DDee  bbaassiiss  vvoooorr  oonnss  oooorrddeeeell 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.  

Tevens hebben wij de relevante subsidievoorwaarden zoals de ASV en de Subsidieregeling Citymarketing 2018 doorgenomen, en 
die onderdelen gehanteerd, die van belang zijn voor ons oordeel. 

Wij hebben geen werkzaamheden verricht in het kader van de WNT, gezien het feit dat volgens het stappenplan, uitgebracht door 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de WNT niet van toepassing is en de stichting niet voorkomt in het 
WNT register.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Citymarketing Velsen zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  

BB..  VVeerrkkllaarriinngg  oovveerr  ddee  iinn  hheett  jjaaaarrvveerrssllaagg  ooppggeennoommeenn  aannddeerree  iinnffoorrmmaattiiee   
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 
  - jaarverslag 2021   

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Dit is niet het geval. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

 

  

Drs. C.H. Weijmans BSc AA MBA 

30-6-2022 
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CC..  BBeesscchhrriijjvviinngg  vvaann  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeddeenn  mmeett  bbeettrreekkkkiinngg  ttoott  ddee  jjaaaarrrreekkeenniinngg    
 
  
VVeerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeddeenn  vvaann  hheett  bbeessttuuuurr  vvoooorr  ddee  jjaaaarrrreekkeenniinngg 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit 
voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten 
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
 Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit 
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

OOnnzzee  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeddeenn  vvoooorr  ddee  ccoonnttrroollee  vvaann  ddee  jjaaaarrrreekkeenniinngg 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie 
van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit:    

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 
of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te 
selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;  

 
 
 
 
 

Drs. C.H. Weijmans BSc AA MBA 

30-6-2022 
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- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;    

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en  
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.   
 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.   

 

IJmuiden, 30 juni 2022  

Gewoon Accountants, 

Drs. C.H. Weijmans BSc AA MBA  
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