
Beleidsplan 2021      Stand: 23 maart 2021 

In nog steeds onzekere tijden vanwege Corona is het erg lastig om een realistisch 

beleidsplan te formuleren. We hebben dit jaar nog geen inkomsten kunnen 

genereren, geen activiteiten kunnen ontplooien, weten niet, wanneer we dat weer 

mogen en kunnen doen.  

Sinds deze maand is er een nieuw bestuur aangetreden, aangevuld met een 

adviseur. Hij was ooit een van de oprichters van de Stichting Monet in Zaandam. Nu 

gaat hij ons helpen, om grotere projecten te begeleiden. 

Zo ligt er de toestemming van de Gemeente Zaanstad, om vanaf de Beatrixbrug een 

nieuwe toegang te maken in de vorm van een steiger in de Zaan. Dat wordt 

technisch en organisatorisch (vele vergunningen!) een flinke klus. 

Deze zomer is het 150 jaar geleden, dat Claude Monet in Zaandam verbleef. We zijn 

bezig, om allerlei activiteiten te ontwikkelen die veilig binnen, maar vooral buiten te 

realiseren zijn, zoals wandel- en fietsroutes langs plekken die hij heeft geschilderd. 

We doen dit deels ook met partners in de gemeente, bijvoorbeeld De Bullekerk, BiZ, 

Fluxus, Marketing Zaanstreek en het Zaans Museum binnen het programma ‘Door de 

ogen van Monet’. Bijvoorbeeld met Fluxus gaan we samen een programma 

ontwikkelen voor amateur kunstenaars en geïnteresseerden. Zij krijgen workshops 

en bezoeken het Atelier, waarna ze zelf geïnspireerd door Monet een kunstzinnig 

product maken, dat wordt tentoongesteld in etalages van BiZ-leden. 

Eén uitgangspunt is, om de activiteiten en ook het Atelierbezoek (vooraf) betaald te 

laten zijn.  Nu ook vanwege Corona, zodat je weet, hoeveel mensen komen, maar 

ook om minder afhankelijk te zijn van toevallige giften.  

Onze kracht zit in de ongeveer twintig vrijwilligers, die het Atelier bemensen, die 

gidsen, die veel ideeën hebben om Monet in Zaandam nog meer op de kaart te 

zetten. Via hen, de vrijwilligerscoördinator en het bestuur kennen we veel mensen die 

ook enthousiast over Monet zijn en die met hun specifieke kennis en kunde kunnen 

helpen bij het verwezenlijken van de plannen en ideeën. 

Het nieuwe bestuur zit er nog geen maand. Vanavond zal de regering in een 

persconferentie weer melden, dat de besmettings- en opnamecijfers te hoog zijn en 

er zodoende voorlopig geen ruimte is voor versoepelingen van de coronaregels.  

Onze hoop is, dat er per juni wat mogelijk wordt. Het is de bedoeling, het 

Monetprogramma op 2 juni, indertijd de dag van zijn aankomst, officieel te openen. 

We durven nog niet verder te kijken… 
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