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IJsselmeervereniging 

Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 

 

De IJsselmeervereniging is een vereniging van leden die zich betrokken voelen bij het behoud 
van de kwaliteiten van het IJsselmeergebied. De vereniging realiseert zich dat het 
IJsselmeergebied een levend landschap is en dat het gebied daardoor aan verandering 
onderhevig is. Wel is zij van mening dat voorgenomen veranderingen beoordeeld moeten 
worden op basis van de mate waarin zij de kernkwaliteiten van het gebied versterken, of daar 
schade aan toebrengen. Voor duurzame ontwikkeling van het IJsselmeergebied is het wezenlijk 
om veranderingen in de kernkwaliteiten ecologie, economie, beleving en cultuurhistorie in 
samenhang te beschouwen. De vereniging kiest voor een kritische houding, gebaseerd op 
deskundigheid en wil het draagvlak voor het behoud van een waardevol IJsselmeergebied bij 
bevolking en politiek versterken. De vereniging wil haar doelen bereiken door samen te werken 
met verwante organisaties. 
 
Om te voorkomen dat veel onderwerpen zowel in het jaarverslag als in het jaarplan aan de orde 
moeten worden gesteld zijn beide documenten geïntegreerd. 
 
Inleiding Benno van Tilburg, voorzitter 
 
Nu 2018 al weer achter ons ligt en we volop bezig zijn in het nieuwe jaar blikken wij even terug 
op het afgelopen jaar. Nog vers in ons geheugen ligt natuurlijk het overlijden van onze oprichter 
en erelid Marten Bierman. Zijn betekenis voor de vereniging was zeer groot en wij zullen zijn 
inbreng en zijn columns node missen.  
 
Ik was zeer verheugd met de steun die de ALV mij gaf in maart van 2018 om als nieuwe 
voorzitter van de IJsselmeervereniging te gaan fungeren. Het was mijn eerste ALV en natuurlijk 
kwam aan de orde of de IJsselmeervereniging nog bestaansrecht heeft. De meerderheid van de 
aanwezige leden stemde gelukkig in met het voortbestaan. Maar uit de ook kritische geluiden 
viel op te maken dat we niets voor “granted” kunnen nemen. We zullen elke keer opnieuw 
moeten bewijzen dat we er zijn en van toegevoegde waarde zijn en blijven. Keer op keer maken 
we bijvoorbeeld mee dat we uiteindelijk het onderspit delven als we in juridisch vaarwater 
komen. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn – zo blijkt telkens weer – twee verschillende zaken. 
Binnen het bestuur hebben we dan ook afgesproken dat we meer en meer zullen moeten gaan 
inzetten om vanaf het begin aan tafel te komen  zitten. In een vroegtijdig stadium kunnen we 
meedenken en zoeken naar alternatieven en hoeven niet meteen in een nee-modus te staan. 
Dat kan altijd nog aan het einde van de rit als er niets anders op zit. 
 
Vorig jaar zijn er talloze projecten geweest waar we als vereniging bij betrokken zijn. Ik noem er 
aan paar: Gebiedsagenda 2050 (met ondertekening door de IJV op 17 mei 2018), onderzoek 
status Nationaal Park, opzetten van een IJsselmeeracademie, het gedoe rond de 
Markermeerdijk, de Zandwinning Smals en het altijd terugkerend item van de Windenergie. 
 
Zoals afgesproken in de ALV 2017 zijn we in 2018 echt uit het Blauwe Hart getreden en  is de 
juridische afwikkeling gaande. Inmiddels heeft het BH zich omgevormd tot een Coalitie BH. Met 
de diverse leden van deze coalitie heeft onze vereniging gewoon contact en overleg. Met de 
een wat meer dan de andere, maar IJV staat voor samenwerking ook in het post BH tijdperk. 
Komend jaar zullen we ons ook weer richten naar de Coalitie voor samenwerking trouwens.  
	

Prioriteiten 2019 
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Speerpunten volgend jaar zijn de  Markermeerdijk, de Zandwinning Smals, maar ook zullen we 
de omgevingsvisies van de provincies monitoren en hopen we op regionale input in deze zeker 
in de nog te maken visie in Friesland. We zullen de plannen rond het Galgeriet in 
Monnickendam en het Enkhuizerzand goed in de gaten houden en eventuele actie 
ondernemen. Met het Zuiderzeemuseum zijn gesprekken gaande over de gevolgen voor 
museum en Enkhuizen in deze. We zullen verder gaan samenwerken met Natuurmonumenten 
en de monitoring van de Marker Wadden bekijken. Ook de samenwerking met de 
Waddenvereniging zal verder worden vormgeven. We zullen blijven hameren op een doorbraak 
in de Houtribdijk om de ecologische structuur van Markermeer-IJsselmeer beter op elkaar af te 
stemmen. In het kader van de IJsselmeeragenda 2050 zal veel aandacht besteed gaan worden 
aan het thema Energietransitie. Kortom er staat nog genoeg te doen voor onze vereniging ook 
in 2019. 

Bestuur, leden en financiën 

Bestuur 
Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven keer bijeen, waarvan één keer samen met onze 
vrijwilligers als heidag.  Belangrijke punten van overleg waren: 
- Ruimtelijke ontwikkelingen voor het gebied, in het bijzonder de versterking van de 
Markermeerdijk. 
- Agenda 2050 IJsselmeergebied 
- Communicatie uitingen van de Vereniging (zie verder bij Communicatie) 
- De opheffing van de Stichting Het Blauwe Hart 

Het bestuur bestaat uit: Benno van Tilburg (voorzitter), Soemini Kasanmoentalib (secretaris), 
Auke Wouda (penningmeester) en de leden Frans de Nooij, Willem Goudswaard en Jan van 
Vloten. Benno van Tilburg en Jan van Vloten zijn in de ledenvergadering van maart 2018 
benoemd. Barbara van Beijma en Kees Schouten namen in die vergadering afscheid. Jan van 
Vloten heeft eind 2018 afscheid genomen van het bestuur. Gedurende het grootste deel van 
2018 heeft Kees Schouten de communicatie nog verzorgd. Een opvolger voor hem heeft zich 
nog niet aangediend. 
 
Het bestuur wil met de huidige vijf leden voortgaan en de taken van bestuursleden en 
vrijwilligers begin 2019 opnieuw indelen en daarbij ook een aantal taken uitbesteden. 

Bestuursleden van de vereniging waren door het jaar heen aanwezig bij tal van symposia en 
bijeenkomsten die betrekking hadden op het IJsselmeergebied en hadden daar hun inbreng. 
 
Voor 2019 is de verwachting dat het bestuur zes- of zevenmaal bijeenkomt. De Agenda 2050 
voor het IJsselmeergebied zal naast de Markermeerdijk en de zandwinning Smals een 
belangrijk onderwerp zijn en blijven. 

Leden (en vrijwilligers) 
Ons ledenbestand daalt nog steeds. Begin 2018 waren er 907 leden. Dit is eind 2018 gedaald 
tot 878 als gevolg van overlijden of opzegging. 32 leden hebben ultimo 2018 hun contributie 
nog niet betaald. De ledenadministratie is goed op orde en geeft daardoor een goed beeld van 
ons ledenbestand. Leden zijn van groot belang voor de vereniging zeker nu we zien dat het 
aantal plannen voor het IJsselmeergebied, als gevolg van de aantrekkende economie, weer 
toeneemt.  
Dat neemt niet weg, dat het bestuur ook na denkt over ander vormen van inkomsten dan 
contributie en donatie. Bijvoorbeeld in de vorm van bijdragen ten behoeve van concrete 
projecten. 
Het belang van een onafhankelijke organisatie als de IJsselmeervereniging wordt alleen maar 
groter als pleitbezorger voor het behoud van de landschappelijke waarden en de natuur van het 
IJsselmeergebied. 
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De actieve vrijwilligers dragen de vereniging. Nieuwe actieve leden zijn dan ook meer dan 
welkom en kunnen zich eenvoudig melden via info@ijsselmeervereniging.nl en via de website. 
Het teruglopende ledental blijft een grote zorg voor het bestuur. Leden die denken een actieve 
bijdrage kunnen leveren aan het werven van nieuwe leden worden dan ook van harte 
uitgenodigd om zich bij het bestuur te melden.  

Samenwerking 
De samenwerking in de stichting Het Blauwe Hart was in 2017 al feitelijk beëindigd. Het formele 
opheffingsbesluit van die stichting heeft begin 2018 plaats gevonden. De liquidatie, onder 
andere afwikkeling van de financiën, vindt nog plaats. 
Het is en blijft van groot belang dat waar mogelijk samenwerking wordt gezocht met andere 
partijen en groepen bewoners van het gebied. Het bestuur zoekt dan ook zoveel mogelijk die 
samenwerking. Daarbij maakt het niet uit of die partijen deel uit maken van de coalitie Blauwe 
Hart Natuurlijk. 
Er is zoveel aan de orde in het gebied dat het bestuur dat niet allemaal kan monitoren. Het idee 
is om per regio twee of drie mensen te vragen om samen met een lid van het bestuur de ogen 
en oren van de vereniging te zijn. Zodat de vereniging tijdig op de hoogte is van 
beleidsvoornemens en nieuwe plannen op gemeentelijk en provinciaal niveau. Wij denken aan 
drie regio’s: Friesland – Noord Holland – Flevoland.  Wij laten bij deze de oproep uitgaan aan 
onze leden om zich in te zetten als contactpersoon voor de regio waar zij wonen of zich bij 
betrokken voelen. 
Bij ieder belangrijk onderwerp wordt bekeken of de IJsselmeervereniging hier een rol in heeft en 
zo ja met wie dan een samenwerking kan worden aangegaan om effectief te kunnen zijn. Dit 
betekent dat er in wisselende coalities zal worden samengewerkt. Goede relaties met andere 
verwante partijen blijft dan ook van groot belang. 
Doordat de IJsselmeervereniging vanaf 2017 niet meer deelneemt aan de stichting Het Blauwe 
Hart is er ook financiële ruimte om samen met andere organisaties projecten op te pakken die 
of ongewenste ontwikkelingen tegengaan of ontwikkelingen die het behoud en herstel van de 
waarden van het IJsselmeergebied bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn de windprojecten, de 
grootschalige zandwinning van Smals ten zuiden van Fryslân en de versterking van de 
Markermeerdijken. 
 
IJsselmeer academie 
Het bestuur zal komend jaar werken aan een voorstel om de IJsselmeer Academie van de 
grond te krijgen. Het is de bedoeling hierover gesprekken te voeren met betrokken politici, 
Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Waddenvereniging. De Coalitie Blauwe Hart 
Natuurlijk heeft een project voorgesteld om in dit kader het effect van de eilanden (zo’n 30) op 
het ecosysteem van het IJsselmeergebied te evalueren.  Dit kan een eerst aanzet zijn. Wij 
willen onderzoeken wat voor focus op onderzoek wij in samenwerking met anderen zouden 
kunnen entameren. Daarbij denken wij ook aan een mogelijk vervolg van het jeugd- 
onderwijsproject. Incidenteel melden studenten en VWO  leerlingen zich aan voor 
stages/eindexamen-onderzoeksprojecten.  Zo loopt er nu een stage van TU Delft studenten om 
een begin te maken met een data bank (big data) voor het gebied.  
 
Algemene ledenvergadering (ALV) 
De ALV werd gehouden op 24 maart 2018 in het Mirrorpaviljoen in Monnickendam. Op de 
agenda stonden de vaste punten Jaarplan en Jaarverslag. Na afloop van het formele deel gaf 
Pieter den Besten, projectleider Agenda 2050 IJsselmeergebied hier een toelichting op. 
De ALV in 2019 zal naast de vaste punten in dienst staan van discussie over de 
Energietransitie IJsselmeergebied. 
 
Financiën  
De balans laat ultimo 2018 een vermogen van ruim € 14.000,- zien. Daarnaast is er een 
voorziening op de balans opgenomen voor inhoudelijke projecten. Voor inhoudelijke projecten, 
die het tegengaan van ongewenste of het bevorderen van gewenste ontwikkelingen betreffen, is 
door het bestuur een bedrag van € 8.000,- gereserveerd voor de Markermeerdijk (waarvan bijna 
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€  4400,- is uitgegeven in 2018). Daarnaast is er nog ruim €  10.000,- beschikbaar voor 
komende projecten, zoals de procedures tegen windparken en een eventuele procedure 
betreffende het zandwinproject van Smals. 

De inkomsten uit contributie, donaties bedroegen in 2018 € 28.294,-. Hiervan is € 10.000,- 
toegevoegd aan de reserve inhoudelijke projecten. De overige uitgaven betreffen de publiciteit 
(website, IJsselmeerberichten) en de verenigingskosten (bestuur, ALV, ledenadministratie, 
bankkosten). 
 
Privacy 
Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan, dat in 2018 de Europese regelgeving voor privacy is 
aangepast en aangescherpt. Mede om die reden heeft het bestuur in 2018 een nieuw privacy 
reglement vastgesteld, dat ook op de website is opgenomen. 
In verband met de privacy is het bestuur terughoudend in het vermelden van persoonsnamen 
op de website en in dit verslag, behalve als het de bestuursleden zelf betreft. 

Ruimtelijke en inhoudelijke ontwikkelingen 
 
Gebiedsagenda 2050 IJsselmeergebied 
Op 17 mei 2018 is de Gebiedsagenda 2050 IJsselmeergebied ondertekend door alle betrokken 
overheden en verschillende maatschappelijke organisaties. Ook de IJsselmeervereniging is een 
van de ondertekenaars. In die Gebiedsagenda zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop 
integrale keuzes voor het IJsselmeergebied zullen worden gemaakt. In de voorbereiding van die 
agenda zijn verkenningen uitgevoerd voor onder andere de energietransitie, recreatie en 
ecologie. De keuzes die in de agenda gemaakt worden over de lange termijn voor het 
IJsselmeergebied vormen de basis voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die door het rijk 
in het kader van de Omgevingswet zal worden vastgesteld. 
Het is een losse organisatie, gebaseerd op vrijwillige samenwerking en uitwisseling van 
informatie van Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Zie de Uitvoerings-, 
Kennis- en Innovatieagenda 2019 op de website Agenda IJsselmeergebied 2050  Er worden 
“oplopen” georganiseerd, zoals vier keer per jaar een Platform met een specifiek onderwerp en 
een keer per jaar een grote Verenigde Vergadering (in 2019 op 16 mei).  
De belangrijkste studies en plannen die op ons af komen zijn: 
- Energietransitie. De studie naar energiewinning in het IJsselmeergebied wordt in maart 
gepubliceerd, maar blijkt nog lang niet compleet. Natuur en recreatie moeten nog worden 
toegevoegd. De bijdrage van het IJsselmeergebied aan de nationale taakstelling is onbekend. 
Formele vaststelling zal pas later in de provinciale Regionale Energievisies plaatsvinden. Hoe 
en wanneer reageren we? Prioriteit voor de IJsselmeervereniging. 
- Recreatie en toerisme. Een opzet voor de studie is in de maak.  
-Natuur zit nog niet goed in het werkplan. Behoefte is aan een richtinggevend kader gebaseerd 
op een goede monitoring voor de natuur/ecologie. Vanuit onze vereniging moeten we actief 
meedenken over noodzakelijke onderzoeken en wensen vanuit de natuuroptiek. 
- Communicatiestrategie is in ontwikkeling. Hier moeten we tijdig onze wensen kenbaar maken 
bekijken hoe onze eigen parels, website en nieuwsbrief daar in passen zonder on eigen geluid 
te kort te doen. 
Het bestuur concentreert zich de komende jaren op de energietransitie in het IJsselmeergebied, 
omdat dat onderdeel van de Gebiedsagenda 2050 de grootste invloed heeft op de ontwikkeling 
van het IJsselmeergebied. 
 
IJsselmeergebied als Nationaal Park 
Een student onderzoekt als afstudeerproject onder begeleiding van de IJsselmeervereniging de 
mogelijkheden van een Nationaal Park voor het gehele IJsselmeergebied. Bij dat onderzoek zal 
ook de relatie van de Agenda 2050 en met het inmiddels ingestelde Nationaal Park Nieuw Land 
worden bekeken. In het voorjaar van 2019 zal dit onderzoek worden afgerond. Op de ALV zal 
een toelichting gegeven worden. 
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Windmolens  
Fryslân:  
In juli 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de procedure tegen windpark Fryslân. 
De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard, waardoor dit windpark kan en zal 
worden aangelegd. Voor alle partijen die beroep hebben ingesteld, waaronder de 
IJsselmeervereniging, een zeer teleurstellende uitspraak. 
In 2018 is ook het definitieve provinciale inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor het windpark 
NijHiddum Houw. Dit gaat om negen zeer grote molens aan de Friese kant bij de Afsluitdijk. 
Samen met de Waddenvereniging heeft de IJsselmeervereniging beroep ingesteld bij de Raad 
van State. Dit beroep zal in de loop van 2019 worden behandeld. 

Flevoland:  
In 2018 zijn zowel het ontwerp als het definitieve plan gepubliceerd voor het windpark Blauw 
(het noorden van de polder Oostelijk Flevoland). Langs de dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug 
komen drie rijen zeer grote molens. Namens de IJsselmeervereniging is beroep ingesteld bij de 
Raad van State. Ook dit beroep zal in de loop van 2019 worden behandeld. 
Een zienswijze is ingediend naar aanleiding van het ontwerp voor de vergunning Wet 
natuurbescherming voor een windpark van negen molens nabij Pampushaven in Almere. 

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (haven Urk). 
In 2017 is het definitieve provinciale inpassingsplan (PIP) vastgesteld door Provinciale Staten 
van Flevoland voor de Maritieme Service Haven Noordelijk Flevoland. Namens de 
IJsselmeervereniging is hier beroep tegen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (ABRvS). Dit beroep loopt nog door in 2019, omdat er discussie is over de 
gevolgen van de stikstofuitstoot als gevolg van deze haven. 

Muiden 
De plannen voor een buitendijkse jachthaven worden door de IJsselmeervereniging in de gaten 
gehouden. Ondanks eerdere verwachtingen is er nog steeds geen definitief plan verschenen. 
Het afgelopen jaar is de samenwerking met plaatselijke tegenstanders versterkt en is een 
gezamenlijke brief richting gemeente en provincie gezonden. Hier is nog niet op gereageerd. 

Dijkversterking Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam 
Dit jaar is intensief samengewerkt met diverse actieve bewonersgroepen langs de 
Markermeerdijk, verenigd in de Stichting Zuyderzeedijk. De IJsselmeervereniging heeft in 
januari 2018 een zienswijze ingediend tegen het Projectplan Dijkversterking van het 
Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK). Het advocatenkantoor Habitat te 
Amsterdam heeft met de Stichting Zuyderzeedijk een collectieve zienswijze ingediend. 
Veel energie is gaan zitten in beïnvloeding van de politieke besluitvorming. Op alle niveaus zijn 
samen met de Stichting Zuyderzeedijk gesprekken gevoerd met bestuurders en politici van het 
hoogheemraadschap HHNK, gemeenten, Provinciale Staten van Noord Holland, Tweede 
Kamer en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wanneer dat mogelijk was is bij het 
Hoogheemraadschap en de Provincie Noord Holland namens de vereniging ingesproken. 
Daarmee hebben wij de vereniging sterker op de kaart gezet bij de politiek.  
Verder heeft de vereniging financieel bijgedragen aan het onderzoek naar de juridische 
beroepsgronden ten behoeve van contra-expertise. Mede op basis hiervan participeren wij in 
het collectief (met bewoners en de Stichting Zuyderzeedijk), waarvoor Habitat met onze 
juridische ondersteuning eind december 2018 beroep heeft ingediend bij de Raad van State. 
Begin 2019 wordt er al een zitting verwacht in verband met de aanvraag van een voorlopige 
voorziening, die tegelijk met het beroep is ingediend, omdat HHNK heeft aangekondigd al in 
februari 2019 met de versterking te willen beginnen. 
 
Enkhuizen 
De gemeente Enkhuizen heeft plannen om het kustgebied ten noorden van het 
Zuiderzeemuseum anders in te richten, met een groot recreatiepark net ten noorden van het 
museum met verplaatsing van de camping en het caravanpark en nieuwe stranden. Eind 2018 
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is een voorontwerp voor een bestemmingsplan hiervoor gepubliceerd. De negatieve gevolgen 
voor dit gebied zijn groot. Samen met het Zuiderzeemuseum en plaatselijke tegenstanders, 
waaronder gebruikers van het caravanpark, zullen de negatieve kanten bij de gemeenteraad 
aan de orde worden gesteld. Als de gemeenteraad desondanks hiertoe besluit zal de 
iJsselmeervereniging samen met hen naar de rechter stappen. 

Vismigratierivier en aanpassing Afsluitdijk 
De vismigratierivier ligt op st(r)oom en zal gelijktijdig met de aanpassingen aan de Afsluitdijk, 
vanwege de waterveiligheid, tot stand komen. Door de gemeente Súdwest Fryslân (SWF) en de 
provincie Fryslân zijn plannen gelanceerd voor een vergroting van de sluiskolk bij 
Kornwerderzand. Het bestuur houdt dit proces goed in de gaten. In verband met de pompen in 
de Afsluitdijk is er een wijziging van het plan gepubliceerd om rond de Afsluitdijk zonneparken 
aan te kunnen leggen. De IJsselmeervereniging heeft daarop een zienswijze ingediend. 
 
Landschap 
In 2018 is in navolging van de ‘10 gouden regels voor het IJsselmeergebied’ het boek 
‘IJsselmeergebied, een ruimtelijk perspectief’gepubliceerd. Beide zijn ontwikkeld door de Van 
Eesteren leerstoel onder leiding van Frits Palmboom. De IJsselmeervereniging heeft een aantal 
van deze boeken tegen gereduceerde prijs aan de leden beschikbaar gesteld. 
 
Nieuwe eilanden 
Het aanleggen van nieuwe eilanden vraagt om een voortdurend kritisch volgen van deze 
plannen. Het betreft de Marker Wadden, waar zowel de inrichting als de aanleg met grove 
ingrepen in de bodem van het Markermeer aandachtspunten zijn. Ook voor de Friese kust 
worden nu plannen voor eilanden gepresenteerd die een kritisch oog verdienen. 
  
Zandwinning 
Markermeer 
De zand- en kleiwinning in het Markermeer, waarvan we dachten dat die “over” was steekt toch 
weer de kop op. Het kan een majeure bedreiging van de kwaliteit van het Markermeer blijken te 
zijn, al wordt het op dubieuze gronden “verkocht” als een bijdrage aan het milieu. 
IJsselmeer 
Voor de kust van Gaasterland heeft de zandwinner Smals grootse plannen voor zandwinning tot 
een diepte van 60 m en met een eiland en een fabriek er op voor de verwerking van het 
gewonnen zand. Deze plannen hebben enkele jaren een slapend bestaan gehad maar hebben 
begin 2018 opeens concretere vormen gekregen. Samen met bewoners, dorpsbelangen en 
natuurorganisaties heeft de IJsselmeervereniging zich succesvol verzet tegen deze plannen. De 
raad van de gemeente De Fryske Marren heeft in februari 2019 de wijziging van het 
bestemmingsplan, dat deze zandwinning mogelijk moet maken, afgekeurd. Mogelijk dat dit nog 
leidt tot een beroepsprocedure bij de Raad van State. In eerste instantie zal de gemeente daar 
het besluit om het bestemmingsplan niet te wijzigen moeten verdedigen. De 
IJsselmeervereniging zal de gemeente daar in steunen en zich – samen met andere 
natuurorganisaties – in die procedure voegen als derde-belanghebbende. 
 
Friese IJsselmeerkust 
Het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeergebied met een opzet van het waterpeil in het 
voorjaar heeft negatieve gevolgen voor de kuststroken, in het bijzonder voor de Friese 
IJsselmeerkust. Vanuit het Deltaprogramma zijn gelden beschikbaar gekomen om deze 
negatieve ontwikkelingen te compenseren. In he kader van de Gebiedsagenda 2050 worden 
deze plannen uitgewerkt. Het bestuur volgt deze plannen nauwlettend. 
 

Communicatie en Publiciteit 
 
Het dalende ledental maakt het ook noodzakelijk om verder vooruit te kijken. Daarom is het 
bestuur van plan om vanaf 2020 jaarlijks een IJsselmeerberichten uit te brengen die vooral zal 
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gaan over de ontwikkelingen, ten goede en ten kwade, waar de IJsselmeervereniging zelf bij 
betrokken is. 
Door het vertrek van Kees Schouten en het gebrek aan opvolging zal het bestuur de 
communicatieve taken opnieuw verdelen en – mede door de nood gedwongen – de 
communicatie van alle kanalen vooral toespitsen op de ontwikkelingen waar de vereniging bij 
betrokken is. Alle bestuursleden en een aantal vrijwilligers die nu de redactie van 
IJsselmeerberichten vormen zullen zorgen voor de inhoud. 
 
Website en facebook-pagina 
In 2018 werden de website en facebookpagina nog steeds zeer goed bezocht. 
Het bezoek aan de website is gekoppeld aan de nieuwsbrief, die regelmatig voor verdere 
informatie naar de website verwijst. 
Het bestuur wil in 2019 en de jaren daarna de website meer toespitsen op de activiteiten die 
door de vereniging wordt ontplooid en de website bruikbaarder en toegankelijker maken als 
ondersteuning voor dat verenigingswerk. Ook kan de website meer een functie vervullen in de 
(digitale) archivering van de vereniging. 
Ook de facebook-pagina zal zich vooral gaan richten op de ontwikkelingen waar de vereniging 
inhoudelijk bij betrokken is. 

IJsselmeerberichten, digitale nieuwsbrief en persberichten 
IJsselmeerberichten verscheen in 2018 de gebruikelijke tweemaal. Door het dalende 
ledenaantal zal de gedrukte oplage in 2019 dalen naar ongeveer 1000. Digitaal neemt de 
verspreiding juist toe. 
Bij de verschijning van de IJsselmeerberichten wordt standaard een persbericht uitgebracht. 
Daarnaast verschijnen persberichten rond belangrijke ontwikkelingen in het IJsselmeergebied, 
zoals de ondertekening van de Agenda 2050 IJsselmeergebied. 
De digitale nieuwsbrief vervult volgens het bestuur een essentiële functie en is voor de 
vereniging onmisbaar. Het bestuur zal in 2019 de nieuwsbrief  weer op een vast moment laten 
verschijnen en daarin net als bij de website speerpunt leggen bij ontwikkelingen waar de 
vereniging daadwerkelijk actief bij betrokken is. 
In 2019 zal nog tweemaal een IJsselmeerberichten verschijnen. Een voorjaarsnummer 
(inmiddels verschenen) en een nummer rond het midden van het jaar. 
Voor 2020 en later is het bestuur van plan om jaarlijks in het voorjaar een nummer te laten 
verschijnen, gecombineerd met de ledenbrief, met daarin een terugblik op het afgelopen jaar en 
een vooruitblik op het lopende jaar. Ook vanwege de beperkte financiën zal de 
IJsselmeerberichten vanaf 2020 tot één nummer beperkt blijven. 
Voor de (eind)redactie en de verzending zal het bestuur meer dan tot nu toe gebruik maken van 
betaalde ondersteuning. 
 
Auteursrechten 
In 2018 is het bestuur er mee geconfronteerd, dat fotografen auteursrecht claimden op door de 
vereniging gebruikte foto’s. Die claims waren terecht. Het heeft het bestuur doen besluiten, dat 
in onze communicatie-uitingen zeer voorzichtig zal worden omgegaan met materiaal dat via 
internet vrij beschikbaar lijkt maat lang niet altijd is. De voorkeur verdient het dan ook om van 
eigen materiaal gebruik te maken en – als dat niet mogelijk blijkt  in alle gevallen goed te 
onderzoek of er auteursrechten op berusten. 

Personeel  
De huidige redactie zal blijven bestaan met vrijwel dezelfde bezetting. Wel zal aan de leden van 
die redactie gevraagd worden om vaker ook inhoudelijke stukjes aan te leveren voor de 
nieuwsbrief. Twee leden van het bestuur, Frans de Nooij en Willem Goudswaard zullen deel uit 
maken van de redactie en zo de koppeling met het bestuur waarborgen. 

 


