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Van:
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Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Graag deze stukken inboeken.

Met vriendelijke groet.

Gemeente

Huizen

Richard van Noord | sr. Beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen | Gemeente Huizen | Postbus 5
- 1270 AA Huizen | T (035) 528 1518 | r.vannoord@huizen.nl | www.huizen.nl
Van: Annelied van Dijk <mail@anneliedvandijk.com>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 10:43
Aan: Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
CC: Detering, Leo <l.detering@huizen.nl>; Vos-van Wel, Ingrid <i.vos@huizen.nl>
Onderwerp: Re: actie plan 2021 doe bestand

Goedemorgen Allen,
In de bijlage het concept 2021, en de brief aan t college. Graag hoor ik wat ik kan aanvullen.
Prettige dag en hartelijke groet.

Annelied

Op 2 nov. 2020, om 14:12 heeft Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl> het volgende
geschreven:

Dag Annelied,
Dank voor je reactie. Je kan het actieplan 2020 gebruiken als basis voor het actieplan 2021. Vul
daarin de punten aan die genoemd zijn in bijgevoegd verslag. Maak e.e.a. zo concreet en
overzichtelijk mogelijk. Stuur dit eerst in concept even aan ons toe. Bij akkoord, zullen we het zoals
besproken integraal (ook onderdeel subsidie) voorleggen aan ons college.
Mocht je vragen hebben dan hoor ik graag.
Met vriendelijke groet.
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Richard van Noord | sr. Beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen | Gemeente
Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 1518 | r.vannoord(Shuizen.nl | www.huizen.nl
Van: Annelied van Dijk <mail@anneliedvandiik.com>
Verzonden: zondag 25 oktober 2020 17:57
Aan: Detering, Leo <l.detering(g) huizen.nl>
CC: Vos-van Wel, Ingrid <i.vos@huizen.nl>: Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
Onderwerp: Re: actie plan 2021 doe bestand
Beste Leo, Richard en Ingrid,

De aanpassingen zijn prima en kunnen we het actieplan van 2020 gebruiken en de aanpassingen die
we besproken toevoegen?
Bv de Huizer munt die gerealiseerd is, het persmoment hiervan doorschuiven naar april/mei 2021
De flyers die er zijn uiteraard overal neerleggen etc en aan de havenmeester geven, (zoals Leo al
aangeeft)
Ook alle horeca afspraken kunnen we 1 op 1 doorschuiven naar volgend jaar.
Op het moment dat de horeca weer open kan in normale bezetting, kan alles ingezet worden.
Ik zorg nog voor een extra banner. Bij de smederij is er al 1.

Inmiddels wordt het maken van een film gerealiseerd door de Stichting Huizer Botters, de smederij
kan daar in meegenomen worden. Mocht dit geld gaan kosten dan zal ik dat afzeggen en het
Erfgooiers college benaderen. Dat hoor ik de komende weken. Hieronder alvast een film over de
smederij en de workshops https://voutu.be/qlGhlkvDv2Q die op de site kan worden gepubliceerd.
Zie de NPO Bekijk hier de aflevering van Dochter van de Smid bij Geloof en een Hoop Liefde op
dinsdag 24 oktober jl. ( vanaf minuut 15.31) over mijn werk als smid in Huizen, ook een mooie
promotie.

Vorige week heb ik met Annemarie van der Meij een afspraak gehad;
Zi] gaat in de nieuwsbrief een oproep plaatsen voor een gids die een rondleiding in het Nautisch
Kwartier kan geven en passagiers kan gaan ophalen bij de boten.

Hartelijke groet Annelied

Op 23 okt. 2020 om 10:30 heeft Detering, Leo <l.detering@huizen.nl> het volgende geschreven:

Hallo Annelied,
Dank voor je verslagje en aktiepunten tbv voortzetting project smederij/NKH.
Ik heb ik het document promo smederij 2020-2021 een aantal zaken verwerkt die niet of
onvoldoende m.i. in jou stuk naar voren kwamen.
Graag verzoek ik je er naar te kijken (@ richard en Ingrid ook graag jullie reactie) en te reageren of
dit klopt.

Met vriendelijke groet.
Leo H. Detering
Team Beleid
Economie, stadspromotie en toerisme

T: 035-5281235
M: 06-46425850
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Van: Annelied van Dijk <mail(5)anneliedvandiik.com>
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 11:57
Aan: Detering, Leo <l.detering@huizen.nl>
Onderwerp: actie plan 2021 doe bestand
Bij deze Leo!
Groet!

Annelied van Dijk
www.anneliedvandiik.com

Ps.
Bekijk hier de aflevering van Dochter van de Smid bij Geloof en een Hoop Liefde op dinsdag 24
oktober jl. ( vanaf minuut 15.31)

http://www.facebook.com/vuurspetters

www.dochtervandesmid.nl
Ijzersterk in vormgeving
www.vuurspetters.nl
Smeedworkshops

Botterwerf, Havenstraat 300, 1271 GD HUIZEN, telefoon: 06-47246353

P Please consider your environmental responsibility; before printing this e-mail,
ask yourself whether you need a hard copy!

Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.
<Verslag 2020 Gem Huizen.doo
<promo smederij okt 2020-2021.docx>
Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente. <promo
smederij okt 2020-2021.docx>
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Geacht college,

Naar aanleiding van mijn gesprek met Mevrouw
Vos, de heer Detering en de heer van Noord op maandag 19 oktober jl
ivm de voortgang van de smederij in 2021 schrijf ik u het volgende. Vorig
jaar hebben wij mooie plannen gemaakt. Helaas heeft Corona ons stil
gelegd. De initiatieven benoemd in 2019/2020 zijn goed ontwikkeld en
deze kunnen wij volgend jaar oppakken en inzetten. Het toeristisch
ontwikkeltraject dient verder geactiveerd te worden in de
Botterwerf/smederij. Een
prestatie subsidie is gezien het verder ontwikkelen van deze toeristische
activiteiten in 2021 noodzakelijk. Het gaat daarbij om een bedrag
van € 14.669 euro subsidie.
De gemeente en ik zullen ons inzetten om de volgende prestaties te
leveren:

Verder ontwikkelen van het activiteitenplan waarin stimulering van
toerisme in de Botterwerf centraal staat. De gemeente treedt hierbij
faciliterend op. Het gaat om een interactief proces waarbij de
gemeente ondersteund; Ik zal mijn werk als smid aan het toerisme
laten zien. OA. dmv workshops, demo's, kleine gifts

in dit plan staan ook zogenaamde quick wins. Indien haalbaar zal
een deel van deze zogenaamde quick wins in 2021 worden
gerealiseerd;

actief door de gemeente en mijzelf wordt gekeken/ gezocht naar
eventuele (geschikte) mede kandidaten voor onderhuur van de
locatie;

de gemeente wordt tenminste 1 x per kwartaal op de hoogte gesteld
van de voortgang;
de jaarrekening 2020 volgt in het eerste kwartaal van 2021. Daaruit
moet blijken wat de hoogte van de subsidie wordt in 2022
In september 2021 wordt de afspraak gemaakt voor 2022
Rest mij te zeggen dat ik vol vertrouwen onze samenwerking wil
intensieveren en wil voortzetten!

Met vriendelijke groet,

Annelied van Dijk

Bijlage.1. Jaarrekening 2020

I

Concept Toeristisch actieplan Oude haven/NKH 2021
Aanleiding
Het Toeristisch actieplan moet er op gericht zijn de oude haven met Nautisch kwartier Huizen (NKH),
botterwerf en smederij sterker onder de aandacht te brengen van bezoekers van Huizen (zoals gasten
riviercruise, horeca/NKH en het oude dorp ed.) met als achterliggende doelstelling een bezoek te gaan
brengen aan de faciliteiten zoals de botterwerf met smederij en NKH met horeca en Zuiderzeedorpje. Het is
van belang dat er voldoende bezoekers én omzet genereerd gaat worden om enerzijds de oude haven/NKH
meer tot een trekpleister te ontwikkelen en anderzijds te kunnen voorzien in de exploitatiekosten. In ieder
geval dient de smederij samen met de botterwerf, een gezichtsbepalend karakter, zich te ontwikkelen als een
aantrekkelijk beeldbepalend element voor bijvoorbeeld gasten/toeristen van de riviercruisevaart.
Tot op heden kunnen cruisevaartgasten hoofdzakelijk terugvallen op activiteiten en arrangementen van de
touroperators en niet op activiteiten in het NKH.
Het initiatief ligt weliswaar bij de ondernemers, de horeca , de botterwerf/st. Huizer Botters en de smederij,
doch vanuit de gemeente wordt het belang ingezien van toeristische promotie en wordt advies en
ondersteuning verleend bij het concretiseren van acties ten behoeve van de toeristische promotie van de oude
haven en het NHK.
Inleiding
Het is vanuit commercieel toeristisch belang dat de ondernemers in de oude haven zich beter profileren onder
andere met producten en activiteiten om zodoende meer bezoekers te trekken of lokaal te behouden.

De botterwerf met de actieve smederij kunnen vanuit hun functioneren een actieve en beeldende bijdrage
leveren aan de aantrekkelijkheid van de oude haven ten behoeve van reguliere bezoekers, maar juist ook
kansen benutten om gasten van de riviercruisevaart aan te trekken door het actief aanbieden van activiteiten
en verkoop van nautisch gerelateerde souvenirs cq toeristisch aantrekkelijke producten.
Doel
Samenwerken onderling versterken en met andere relevante ondernemers/horeca, activiteiten/arrangementen
ontwikkelen voor lokale/regionale bezoekers en bezoekers van riviercruisevaart/fiets-vaarvakanties.
Het stimuleren van het verder ontwikkelen van de smederij in de botterwerf, i.s.m. de Botterstichting, tot een
aantrekkelijke te bezoeken locatie waar verschillende activiteiten kunnen worden beleefd.
Gedacht moet worden aan openstelling tijdens bezoek cruiseschepen, activiteiten van korte duur, maximaal
een dagdeel (een tot vier uur) aanbieden en maandelijks demonstratie uren in de Smederij.
Uit onderzoek is gebleken dat het stimuleren en actief in uitvoering houden van (gewenste producten,
hieronder uitgewerkt) binnen een ‘toeristische’ smederij niet zonder subsidie mogelijk is.
Doelgroepen: Bezoekers (toeristen en inwoners van Huizen en de Regio) van het NKH/Botterwerf, gasten van
de smederij workshop en opvarenden van cruiseschepen.

Te leveren prestaties
Smederij workshops
Het ontwikkelen en aanbieden van verschillende workshops in arrangementen om kennis te maken met het
smeden als oude ambacht en het bevorderen van bezoek aan overige NKH ondernemers. Workshops zijn
tevens een vorm van demonstraties voor bezoekers omdat de Smederij tijdens workshops te bezoeken is.
Afhankelijk van de opzet en omvang kost een demonstratie per situatie 4 uur inzet van personeel.

Waar Annelied voorheen door de weeks veel bedrijfuitjes smeden gaf, is dit nagenoeg stil komen te liggen
door Corona. De workshops die zij organiseerde voor particulieren op de zondagen (gemiddeld 1 x per maand
met 12 personen) zijn nu over 2 dagen verdeeld. Dus nu 6 personen per keer ivm met de 1,5 meter en 2 x per
maand. In principe wordt nu in 2021 elke maand (zaterdag of zondag) 3 a 4 keer een dagworkshop
organiseren. Het workshop scenario ziet er dan als volgt uit:
Bij volle bezetting: per maand 4 x 6 is 24 personen x € 150,00 = 3600,00 bruto
Huizer Munt
De Huizermunt kan ter plaatse in de smederij ‘geslagen’ kan worden en tevens als aandenken aan Huizen kan
worden aangeschaft dan wel kan worden verkregen door deelname aan een workshop.

bl/ld/3-11-2020/https://huizenjzd.decosasp.eom/aspx/Dav/05C4DA7A064744B7B4F5148660F1FC9F/220C525269C90EDE65708C946D1B90007841D7
D273E14D0AF702E0F1F1C323D425C33B41/Concept ondernemerrsplan Smederij jan 2021 (l).docx
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Gezocht wordt via de vrijwilligerscentrale naar een persoon die de bezoekers kan opvangen, met hen een
munt kan slaan, tijdens de workshop die op dat moment door Annelied worden gegeven.
Smederij demonstraties
Het is van toeristisch belang dat de smederij in bedrijf is als cruiseschepen aanmeren. In samenwerking zullen
data voor 2021 worden vastgesteld dat tijdens relevante cruiseschip bezoeken de smederij met demonstratie
open is.
Per openstelling is 8 uur inzet gecalculeerd i.v.m. voorbereiding, openstelling en afsluiten. Uitgaande van 3040 schepen per jaar.

Souvenirs
Er zullen specifieke nautisch en smederij gerelateerde souvenirs ontworpen worden door de smid die als
aandenken gekocht kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan een kachelpook, een sierlijke S-haak of
een bierfles opener. Een eenvoudig in te richten locatie waar informatie (brochures ed.) en relevante
nautisch/toeristische producten te verkrijgen zijn. Hiervoor is overleg en afstemming nodig met de VVV, de
havenmeester en de gemeente.
Realisatie zal vermoedelijk 16-32 uur inzet kosten, alsmede materiaal en inkoop.

Botter arrangement
Met de St. Huizer Botters bespreken of een arrangement kan worden ontwikkelend waarbinnen
bezoek/demonstratie smederij en bezoek botterwerf en rondvaart (in tijd variërend ) kan worden aangeboden.
Dergelijke activiteiten verhogen de belevingswaarde rondom de Botterwerf.
Inzet: voorbereiden, ontwikkelen en realiseren activiteit. 12 uur
Promotiefilm smederij en de botterwerf
Ism de Botterwerf wordt een mooie film gemaakt over de werf en de smederij 36 uur
In november en december 2020 zullen de opnames starten en medio maart 2021 gaat deze film online.

Marketingacties
In samenwerking met de horeca in het NKH/Oude haven is begin 2020 een aanbieding ontwikkeld. Zo zijn De
Krachtcentrale, de Haven van Huizen en Fletcher hotel bereid koffie aan te bieden als men daar dineert of
lunched. Dit wordt verder uitgewerkt middels vouchers en uitgegeven bij de smeedworkshops.
Internet
Bezien zal worden op welke wijze de smederij in de website van de regio www.VisitGooivecht.nl kan worden
opgenomen. Via het gratis evenementenformulier op die site zijn momenteel een aantal workshops aangemeld
Leo zal bezien in welke mate ook op de nieuwe website van Huizen eea kan worden geplaatst, als ook op de
cruisesite portofhuizen.nl (wellicht filmpje..)

Infocorner
In het havenmeesterkantoor wordt een informatiecorner gerealiseerd bestaande uit een displaykast voor
folders en brochures. Inzet: afstemming onderling

Publiciteit
Annelied zorgt voor een artikel in de diverse locale kranten dat er vanaf November 2020 ook lx per maand
een avond workshop wordt gegeven, (dinsdag avonden) Deze zijn reeds aangekondigd op de website van
www.Visitgooivecht.nl
Vanaf 2021 2 x per maand.
Een email naar de Gooi en Eemlander is verstuurd met het verzoek een reportage over de smederij te maken
in de Rubriek; Voor het bedrijf.

Wandeling in Nautisch Kwartier ism het Huizer museum
In samenwerking met de VVV Huizen/Huizer Museum is er een wandeling ontwikkeld met een gids in het
NKH. Deze zou starten elke eerste zaterdag van de maand om 11.00 en eindigen bij de Botterwerf voor een
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smeeddemo. Hier zou men een voucher van Fletcher ontvangen voor een 2® kopje koffie gratis bij een
besteding van €10,00. Dit kunnen we in 2021 wederom inzetten.

Connectie met winkelcentrum Hart van Huizen
Bezien op welke wijze de banden tussen de haven en oude dorp kunnen worden versterkt. Daar liggen kansen
in het kader van riviercruisebezoekers. Vanuit de gemeente zal de stadsmanager dit ook op de agenda van de
ondernemers zetten. Het is echter aan de ondernemers en de ondernemers NKH/smederij te bezien op welke
wijze marketingtechnisch invulling gegeven kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan een boekje met
voordeelcoupons en de wandeling via de Havenstraat naar het dorp .
Museum Singer Laren
Met het museum in Laren onderzoeken op welke wijze zij interessant kunnen zijn voor de cruisevaart
bezoeker. Het verdient aanbeveling daarover in contact te gaan en te bezien of samenwerking mogelijkheden
biedt. 8 uur

Promoflyer
De gemaakte flyers in verschillende talen blijven actief te worden uitgedeeld ism Fletcher, Havenmeester
(heeft ook display) en de VVV (als die open gaat). Tevens in het seizoen actief flyers langsbrengen bij de
cruiseschepen, wellicht met promoactie bij aankomst.
Bewegwijzering
Extra aanschaffen van een mobiele ‘windmaster’ bord of vlag, waardoor riviercruisebezoekers de weg weten te
vinden naar de smederij. Reeds is er een vlag bij de smederij.
De smederij zal daarvoor actie ondernemen, hetgeen geraamd 8-16 uur inzet zal zijn, excl. Kosten.

Algemene promotie
Ingezet wordt op opname van de openstellingen in onder andere de uitkalender in de kranten. PR momenten
actief bedenken hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld slaan van de 1® huizermunt met persmoment.
4 uur per week
Vrijwilligers
Annemarie van der Meij Consulent Zicht op Meedoen en LKS, zorgt voor een oproep/artikel over de smederij
in de Nieuwsbrief. Deze wordt verstuurd aan alle vrijwilligers, werkzoekende en bedrijven wordt. Dit tbv
promo/gastheer/vrouw/gids etc. tbv NKH. En een vrijwilliger die in de smederij helpt op de opstellingsdagen.
Inwerken: 1 uur per week.

Acties/To do
Uitwerking ligt in handen van de smederij i.s.m. ondernemers in het havengebied, betrokken partijen en
zijdelings de gemeente. Vanuit stads promotioneel oogpunt kan en wenst de gemeente vanuit haar positie de
verdere uitwerking van initiatieven zo mogelijk te ondersteunen met adviezen en promotie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aktie/Businessplan met concreet plan van aanpak acties
Aktie Ondernemer(s)
Samenwerking Horeca en Botterwerf/Botters.
Aktie Smederij
Promotieflyer blijven verspreiden
Aktie Gemeente/smederij
Mailing flyer (rederijen en AGP)
Aktie Smederij/Gemeente
Riviercruise. Flyer naar contactpersonen
Aktie Ondernemers/Gem.
Productontwikkelen / souvenirscorner, aandenken aan demonstratie of workshop. Aktie Ondernemers
Overleg Krachtcentrale
Aktie Smederij
Overleg Museum
Aktie Smederij
Overleg HvH
Aktie Smederij
Overleg anderen zoals Singer Larentbv arrangementen
Aktie Smederij
Overleg Fletcher speciaal product/arrangement
Aktie Smederij
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Planninq
Maart/april
Smederij:
Aanschaf extra Windmaster tbv verwijzing naar de smederij of andere verwijzingen
Oppakken contacten met Museum, Singer, Horeca, Botterwerf, Krachtcentrale over
samenwerken/arrangementen
Oppakken overleg met Fletcher over de koffie voucher
Zoeken vrijwilliger via de centrale voor ondersteuning smederij tijdens openstelling, slaan Huizermunt
Botterwerf/Fotobord t.b.v. foto in klederdracht.
Wederom mailing naar rederijen
April
Persmoment slaan 1® Huizer munt. 4 uur
Inrichten Souvenirs corner en VVV informatiehoek
Start seizoen met diverse activiteiten

Openstelling smederij seizoen 2021
Gemiddeld 1 x dag in het weekend en 1 dag in de week (woensdag)
Vanaf april 1 x per weekend en 2 dagen in de week
Eventuele extra openstellingen bij workshops of andere activiteiten.

Bijlage
Planning openstelling tbv cruiseschepen.
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