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1. Feitelijke informatie
Naam:
Rechtsvorm:
Website:
Email
Adres:
Bestuur

Stichting IJmond IJzersterk
Stichting zonder winstoogmerk
www.ijmondijzersterk.nl
info@ijmondijzersterk.nl
Secretariaat: Aletta Jacobsstraat 127, 1963 CM Heemskerk
Luuk Klaassen – Voorzitter
Adrie Winkelaar – Secretaris
Wim Moonen - Penningmeester
Bertus Berghuis – Algemeen Bestuurslid
Ton Spiering – Algemeen Bestuurslid

2. Doelstellingen & beleid

2.1. Doel (statuten artikel 3.1)

De Stichting heeft ten doel het bevorderen dat de basismetaalindustrie in de IJmond
behouden blijft en zo snel als mogelijk te vergroenen ten einde de leefbaarheid van de
IJmond in de ruimste zin van het woord te verbeteren en een duurzame toekomst voor
de IJmond in het bijzonder en Nederland in het algemeen te realiseren en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting heeft nadrukkelijk het oogmerk om onafhankelijk van welke organisatie,
vereniging Stichting en/of onderneming dan ook te opereren.
2.2. Activiteiten (statuten artikel 3.2)
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het trachten constructieve invloed uit te oefenen op de besluitvorming van
vergunning, toezicht en handhavingstaken zodat deze processen voortvarend en
snel leiden tot een betere en duurzame leefbaarheid in de IJmond;
b. het functioneren als overlegpartner van (overheids)instanties, onderwijs en
wetenschap, bedrijfsleven en organisaties die betrokken zijn bij de duurzame
ontwikkeling van de IJmond;
c. het bevorderen van netwerken, overleg, informatie-uitwisseling en samenwerking
tussen deze organisaties;
d. bij het (hoger beroeps-)onderwijs een brug te slaan tussen de overheid, onderwijs
en wetenschap en het bedrijfsleven met als doel de basismetaalindustrie en
gelieerde maakindustrie met vernieuwende ideeën vooruit te helpen;
e. belangstelling te wekken, kennis te verstrekken van en bewust te maken van het
belang van metaal in de samenleving bij het publiek, volksvertegenwoordigers en
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f.
g.
h.
i.

overheidsfunctionarissen in het algemeen en de bewoners van de IJmond in het
bijzonder;
het publiceren en verstrekken van relevante informatie omtrent metalen;
het organiseren, doen organiseren en geven presentaties en exposities, lezingen en
andere activiteiten met betrekking tot processen en toepassingen van metalen;
door samen te werken met verenigingen, Stichtingen, bedrijven en andere
organisaties met vergelijkbare doelstellingen;
het verlenen van technisch en onafhankelijke advies.

3. Winstoogmerk (statuten artikel 3.3)
De Stichting IJmond IJzersterk heeft geen winstoogmerk. De Stichting is primair gericht
op het verwerven en verstrekken van objectieve en verifieerbare informatie en
proberen te verbinden en te bemiddelen tussen gepolariseerde en/of gesegregeerde
groepen en juist te zoeken naar gemeenschappelijke doelen.
Daartoe gaan we in gesprek met eenieder die ook naar een mooie toekomst voor
IJmond op zoek is. Vooral juridische, medische en technische experts die die objectieve
en verifieerbare informatie willen en/of kunnen verstrekken willen we mee
samenwerken. We zijn er om een vinger aan de pols te houden om onjuiste informatie
te corrigeren.
Voor onze “Vrienden van IJmond IJzersterk” zijn we de plek waar IJmondenaren
samenkomen, discussiëren en actief bezig willen zijn om de IJmond duurzaam, gezond
en groen te maken.

4. Financiën

4.1. Vermogen (statuten artikel 4)

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. Subsidies en andere bijdragen;
b. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. Alle andere verkrijgingen en baten.
In geval van erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Stichting IJmond IJzersterk ontvangt haar inkomsten door middel van
fondsenverwerving, sponsoring en giften. Deze giften worden gegeven hoofdzakelijk
door particulieren, bedrijven en/of goede doelen. Voor specifieke projecten kan de
Stichting aanspraak maken op subsidies.
Met uitzondering van subsidies voor specifieke projecten vereist de onafhankelijkheid
van Stichting IJmond IJzersterk dat (financiële) steun voor en/of sponsoring van haar
activiteiten wordt verleend zonder daar een tegenprestatie voor te verlangen.
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Voor acceptatie van steunbedragen boven de € 100 is een positief besluit van het
Bestuur nodig.
De Stichting verplicht zichzelf haar financiële middelen zodanig te besteden dat slechts
een verantwoord percentage daarvan wordt aangewend ter dekking van de kosten van
haar eigen organisatie, terwijl die kosten en de kosten van werving van gelden in
redelijke verhouding dienen te staan tot de bestedingen ten behoeve van de
doelstelling van de Stichting. Het Bestuur draagt er zorg voor dat het vermogen van de
Stichting niet meer bedraagt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden van de Stichting.
4.2. Beheer
Het Bestuur is gezamenlijk geheel verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen
en de financiële middelen van de Stichting.
Het Bestuur bestaat uit 5 leden (zie paragraaf 1.)
Hert Bestuur komt o.a. daartoe ieder half jaar ten minste éénmaal samen voor een
Bestuursvergadering (zie statuten artikel 6.2). Van een Bestuursvergadering worden
notulen gemaakt en formeel vastgesteld (zie statuten artikel 6.8),
4.3. Beloning en vergoedingen (statuten artikel 7.5)
Aan de Bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de
Bestuurders vergoed door de penningmeester op declaratiebasis met vertoon van de
gespecificeerde bewijsstukken van de onkosten.
4.4. Begroting
Het Bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel en transparant beleid. Ook
al is het financieel beleid gericht op minimale kosten en tevens de verwachting is dat
activiteiten niet zullen leiden tot veel kosten, neemt het Bestuur op zich om jaarlijks een
(indicatieve) begroting op te stellen.
Over het algemeen zullen de reguliere kosten van de activiteiten van Stichting IJmond
IJzersterk zich beperken tot beperkte administratieve kosten voor secretariaat, website
en email. Daarnaast kunnen activiteiten leiden tot huur van locaties, kostenvergoeding
voor sprekers e.d. Zoveel mogelijk zal daarop in de jaarlijkse begroting worden
geanticipeerd.
Weerwoord bieden kan noodzakelijk zijn omdat veel activistische organisaties steeds
meer het gebruik van wettelijke procedures en dwangmiddelen als middel zien.
Stichting IJmond IJzersterk zal zich daarbij in eerste instantie beperken tot het indienen
van zienswijzen. Mocht de Stichting onverhoopt toch verzeild raken in een juridische
procedure, dan zal de Stichting de kosten zoveel mogelijk beperken tot advocaats- en
griffierkosten. Evenwel een dergelijke beslissing vereist unanimiteit van het Bestuur.
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4.5. Jaarverslagen en financiële verantwoording (statuten artikel 10)
Jaarlijks na het einde van ieder kalenderjaar zal het Bestuur van de Stichting IJmond
IJzersterk een jaarverslag en financiële verantwoording publiceren. Deze verslagen
zullen uiterlijk 6 maanden na het einde van het betreffende kalenderjaar door het
Bestuur worden vastgesteld en gepubliceerd.
De Secretaris is belast met het opstellen van een inhoudelijk jaarverslag over alle
activiteiten van de Stichting.
De Penningmeester is belast met het opstellen van een financieel jaarverslag inhoudende
een verlies en winstrekening en een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar. Indien de subsidiënten zulks wensen, zal het financieel jaarverslag
vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountantadministratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
Vaststelling van de financiële jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester
tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.

5. Actieplan van de Stichting IJmond IJzersterk 2022-2024
5.1. Algemeen

De activiteiten van de Stichting kunnen als volgt worden gekarakteriseerd.
•

Aan de bel trekken
Stichting IJmond IJzersterk wil onafhankelijke onderzoeken initiëren naar kwesties
als de gezondheid in de IJmond, de mogelijke invloed van de omgevingsfactoren en
sociaal aspecten hierop. Ook staat de Stichting IJmond IJzersterk ervoor dat de
overtredingen die de gezondheid en milieu negatief beïnvloeden aankaarten en ter
sprake brengen bij het bevoegd gezag en de daartoe aangestelde diensten in volste
vertrouwen dat zij daarmee aan de gang gaan binnen de gestelde kaders

•

Om de tafel
Over rapporten, enquêtes en andere bevindingen gaat de Stichting in gesprek met
beleidsmakers, Bestuurders, politici, bewoners, ondernemers, medici, juristen,
technici, én betrokken bedrijven en organisaties.

•

Informeren
Rapporten en vergunningen zijn vanwege het wollige taalgebruik en jargon vaak lastig te
lezen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken publiceert Stichting IJmond IJzersterk
Daarnaast geven we op onze website www.ijmondijzerstrerk.nl praktische informatie en
uitleg aan omwonenden m.b.t. gezondheid en milieu in IJmond. De Stichting streeft na om
de situatie rond gezondheid en milieu in de IJmond op een afgewogen en gebalanceerde
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manier te presenteren: problemen niet ontkennen maar ook niet doen aan onnodige
overdrijving en bangmakerij.

•

Inspireren
Exposities, concerten, dans- en theatervoorstellingen kunnen de saamhorigheid in
de constructieve dialoog voor een groene gezonde en duurzame IJmond
verstevigen.

•

Kietelen
In al de contacten die de Stichting heeft is het overduidelijk: je (tegen)stem laten
horen heeft zin! Meer nog, Bestuurders willen juist graag alle meningen horen en
niet alleen die van (luidruchtige) actievoerders en de (soms eenzijdige)
berichtgeving in de media.
Kietelen met creatieve en prikkelende acties horen er ook bij!
De Stichting denkt daarbij een woordvoerder te kunnen zijn van de “zwijgende
meerderheid” van 160.000 IJmondenaren.

•

Elk beschikbaar instrument
Stichting IJmond IJzersterk is voor een constructieve dialoog maar de Stichting laat
geen enkel instrument onbenut indien nodig. Zeker, maar zeer de moeite waard om
onze mooie IJmondiale leefomgeving ook groen en gezond met leefbare en
duurzame sociaaleconomische basis te houden en zo waar mogelijk te verbeteren.

Waar nodig, zal de Stichting daartoe bijdragen aan onder meer:
•
•
•
•
•

Gesprekken, vergaderingen en Brainstormsessies;
Informatieavonden en andere evenementen;
Zienswijzen en andere juridische zaken;
Indien mogelijk technisch-wetenschappelijk onderzoek initiëren, en
Alle relevante activiteiten die nodig zijn om snel een groene, gezonde en duurzame
toekomst voor de IJmond te bewerkstelligen.

In het bijzonder ziet de Stichting het als haar taak om technisch-wetenschappelijk
informatie, publicaties en rapporten toegankelijk maken en informatie te duiden voor
niet-wetenschappelijk geschoolden. De Stichting zal pogen daarbij de samenwerking
met de wetenschapswinkels van de Nederlandse universiteiten aan te gaan.
5.2. Activiteiten 2022-2024
Voor de periode 2022-2024 ziet de Stichting als haar primaire activiteiten:
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•
•

•
•
•
•
•
•

Bekendheid geven en informatie verstrekken over het doel van Stichting IJmond
IJzersterk aan belanghebbenden;
Via brieven en gesprekken objectieve en verifieerbare informatie aanleveren aan
overheidsinstanties en Bestuurders opdat zij
o een ander genuanceerder geluid horen dan die van de bekende activistische
groepen;
o helpen om aanvullende en alternatieve informatie en gegevens te krijgen;
o helpen een beter onderscheid te kunnen maken tussen meningen en feiten.
Achterliggende niet-gepubliceerde documenten, informatie en (meet)data achter
rapporten opvragen (indien nodig via een verzoek volgens de Wet open overheid)
zodat alle gegevens publiekelijk worden en daarmee verifieerbaar en falsificeerbaar.
Aanwezigheid aan relevante bijeenkomsten en ook indien mogelijk (in)spreken;
Belanghebbenden in de IJmond bijeenbrengen om over de toekomst van de IJmond
te discussiëren en wellicht tot een gemeenschappelijke conclusie te komen;
Mitigerende plannen zoals aanvullende groen (o.a. “Berghuis bos”);
Zienswijzen aanleveren bij wettelijke procedures;
Ingezonden brieven om aanvullende en alternatieve feiten en informatie te leveren
op onjuiste en/of incomplete informatie in nieuwsartikelen.
5.3. Chatham House Rule

In geval van bijeenkomsten georganiseerd door Stichting IJmond IJzersterk zal daarbij,
zoveel mogelijk, de Chatham House Rule worden gehanteerd.
“Wanneer een bijeenkomst, of een deel daarvan, wordt gehouden volgens de
"Chatham House Rule", staat het de deelnemers vrij gebruik te maken van de
ontvangen informatie, maar noch de identiteit noch de affiliatie van de spreker(s),
noch die van enige andere deelnemer mag worden onthuld.”
Toelichting.
De Chatham House Rule is een principe dat de vertrouwelijkheid van de bron van de verkregen
informatie tijdens een vergadering regelt. Deze Regel gebruikt de Stichting als een vooraf
overeengekomen leidraad voor het houden van een bijeenkomst, vooral wanneer gevoelige
en/of gepolariseerde kwesties worden besproken.
De Chatham House Rule helpt een vertrouwde omgeving te creëren om complexe problemen te
begrijpen en op te lossen. De leidraad is: deel de informatie die je ontvangt, maar onthul niet
wie de informatie heeft gegeven.
In een gepolariseerde wereld helpt de Chatham House Rule, indien doeltreffend gebruikt,
mensen samen te brengen, barrières te doorbreken, ideeën te genereren en oplossingen
overeen te komen en dat is precies wat de Stichting IJmond IJzersterk voor de IJmond beoogt.
Uitwerking.
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De Chatham House Rule is uitdrukkelijk bedoeld om de besproken informatie geanonimiseerd
te verspreiden. Van de bijeenkomst mogen gewoon notities worden gemaakt, alleen er wordt
niet bekend gemaakt wie wat gezegd heeft of van wie de informatie buiten de groep is. De lijst
van genodigden c.q. deelnemers mag niet worden verspreid buiten diegenen die aan de
vergadering deelnemen.
De Chatham House Rule is een "gentlemen's agreement" tussen de deelnemers. Deelnemers
aan de bijeenkomst zal voorafgaand aan de bijeenkomst gevraagd worden om dit te
respecteren en dus ook geen foto’s en/of filmopnamen te maken.
Uiteraard zal daarbij gelden dat deelnemers andere deelnemers met respect te benaderen en
dat woorden zoals o.a. crimineel en crimineel gedrag niet worden toegestaan.
Stichting IJmond IJzersterk zal zorgdragen voor een samenvatting van de bijeenkomst en
toesturen aan de deelnemers.
Gezien de sterk gepolariseerde verhoudingen en het gebrek aan vertrouwen in overheid en
bedrijven bij menige IJmondenaar, zal de Stichting andere organisaties adviseren ook bij hun
activiteiten te overwegen de Chatham House Rule te gebruiken.
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