Jaarverslag Stichting Jumelage Arnhem
Over het jaar 2005

Doelstelling Jumelage Het bevorderen van uitwisseling tussen zoveel mogelijk burgers, zowel a-titre-personelle als
in vereniging- en/of organisatieverband, van de betreffende steden (Croydon en Gera) om bij te dragen tot
bevordering van samenwerking, vriendschap en vrede tussen verschillende landen en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords .

Voorwoord
Het afgelopen jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de aanstaande jubilea: de
20 jarige band met Gera en de 60-ste verjaardag van de contacten met Croydon.
Had de Stichting aanvankelijk het gevoel dat er bij de gemeente Arnhem gaandeweg wat
minder belangstelling was ontstaan voor de steden band met Gera, dan heeft burgemeester P.
Krikke die gevoelens geheel kunnen ontzenuwen tijdens een gesprek met vertegenwoordigers
van de Stichting in april 2005.
Sterker, Oberbürgermeister Herr Rauch, bracht op uitnodiging van de gemeente Arnhem in
mei 2005 een bezoek aan de stad en was tevens aanwezig tijdens de herdenking van de Slag
om Arnhem.
Mevrouw P. Krikke heeft ons verzekerd vast van plan te zijn een tegenbezoek te brengen aan
Gera.
De Stichting Jumelage is blij met die wederzijdse bezoeken, omdat die de band tussen beide
steden onderstrepen.
De Werkgroep Gera is druk met de voorbereidingen voor het 20 jarige jubileum dat samenvalt
met de Buga (de Bundesgartenschau) in 2007 in Gera en heeft in dat kader meerdere
bezoeken afgelegd aan Gera.
Voor meer details verwijs ik graag naar het verslag van de Werkgroep Gera.
In het kader van de aanstaande 60-ste verjaardag van de band met Croydon in 2006 is er in
januari 2005 door de werkgroep Croydon een druk bezochte avond georganiseerd in het
gemeentehuis waarvoor vele verenigingen en clubs belangstelling toonden. Er werden
plannen uitgewisseld en er kon kennisgemaakt worden met enkele vertegenwoordigers uit
Croydon.
Het wachten is nu op voldoende respons vanaf de overzijde van Het Kanaal.
Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van de Werkgroep samen met enkele bestuursleden
in november 2005 een bezoek gebracht aan Croydon ter voorbereiding van de te organiseren
festiviteiten.
Zie voor meer bijzonderheden het verslag van de Werkgroep Croydon.
Onze Stichting kan alleen bestaan dankzij de belangeloze inzet van vele vrijwilligers. Het is
dan ook gepast allen die een bijdrage hebben geleverd vanaf hier hartelijk te danken voor het
vele werk dat door hen is verricht.
De Stichting kreeg naar de gemeente Arnhem in de persoon van Mw. A. Versluys een nieuwe
contactpersoon waardoor de samenwerking met de gemeente veel prettiger verloopt.
Moge 2006 een jaar worden van vele nieuwe contacten, van hernieuwde kennismaking met
burgers en verenigingen uit onze beide zustersteden.
Ik wens alle deelnemers aan de jumelage daarbij veel energie en plezier toe.
Drs. W.J.M. Huybrechts Voorzitter

1 Samenstelling Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Werkgroep Croydon
Werkgroep Gera

drs. Wim Huybrechts
Wil Kuysten-Speijers
Pierre den Teuling
Frans Kleijn
Marianne Pas-Hendriks

1.1
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde 7 keer. En wel in:
Februari 2005 Maart 2005 April 2005 Juli 2005 Augustus 2005 Oktober 2005 November 2005
2

Bestuursbeleid

2.1 Algemeen
In het verslagjaar hebben er geen werkgroepleden bedankt. Het zoeken naar aanvulling werd
voorgezet. Het bestuur was op volle sterkte bezet.
Aandachtspunten zijn en blijven een goede verslaglegging en het correct nakomen van
afspraken.
2.2
Beleidsplan 2006 -2011
Aan het beleidsplan 2005 - 2010 is in de verslag periode gewerkt. Voorlopig wordt het
beleidsplan alleen in het Nederlands geschreven.
2.3
Werkzaamheden Werkgroepleden
De werkgroepleden hebben met grote inzet hun werkzaamheden verricht. Het bracht niet altijd
het resultaat wat men verwachtte. Beide werkgroepen kunnen toch terugzien op een succesvol
jaar.
Verder geldt voor elk werkgroeplid dat het:
• Zijn eigen werkterrein en aandachtsveld heeft;
• Fungeert als contactpersoon;
• Bouwt aan een netwerk op eigen werkterrein;
• Werkt aan een heldere en open communicatie met de voorzitter en de leden van de
desbetreffende werkgroep;
• De werkzaamheden van een werkgroeplid bestaan uit:
• Het al dan niet samen met andere werkgroepleden initiëren en stimuleren van
relevante activiteiten in de zusterstad en/of in Arnhem ten behoeve van bezoekers uit
die zusterstad;
• Het zonodig verlenen van steun aan deelnemers aan Jumelage activiteiten;
• Het promoten van de Jumelage in Arnhem Het bemiddelen bij het leggen van
wederzijdse contacten tussen burgers, verenigingen en organisaties uit Arnhem en de
zusterstad;
• Het bijhouden en uitbreiden van het adressenbestand van de contacten;
• Het uitwisselen hiervan met de andere werkgroep en met de vertegenwoordigers in de
zustersteden;
• Het doorspelen van belangrijke afspraken en activiteiten aan de betreffende voorzitter
van de werkgroep.
2.4
PR Activiteiten
Contacten werden onderhouden met verschillende organisaties.
Het contact met de schrijvende pers heeft de volle aandacht.

Website
De website is gereed en zal vanaf 2006 door de secretaris worden onderhouden.
Kerstkaarten en Nieuwjaarskaarten
Medio december werd aan relaties in Croydon, Gera en Arnhem een Kerst-, Nieuwjaarskaart
verzonden. Van diverse relaties ontving de Stichting een Nieuwjaarswens.
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Werkgroep Croydon

3.1

Samenstelling Werkgroep
Frans Kleijn - Bert Companjen - Chris Dijkstra - Wil Kuysten-Speijers Marianne Pas-Hendriks - Marlie Passier - Riet van Heeckeren van Brandsenburg Marjolein Kaarsemaker - Map Huiskamp - Sophie Kruijsdijk - Maggie Harle René van Eijk

3.2
Vergaderingen
In de verslag periode vergaderde de werkgroep 4 keer:
Februari 2005 Maart 2005 Juli 2005 Oktober 2005 Tussentijds werd telefonisch contact
onderhouden en werden lopende zaken middels e-mail berichten doorgezonden.
3.3
Besprekingen
Op 23 februari 2005 vond een gesprek plaats met Jan van Kraaij, docent Titus College te Velp,
over het voorgenomen bezoek van studenten aan Croydon.
Op vrijdag 11 maart 2005 heeft een gesprek plaats gevonden met Mevr. Anita O'Connor,
adjunct directeur Olympus college over mogelijkheden van studenten uitwisselingen met
Croydon en Gera. In mei 2005 heeft de voorzitter ook contact met haar gehad over een u
itwisselingsprog ram ma.
Op dinsdag 7 juni 2005 is er gesproken met de heren Jan Warnaars en Peter Avis van de
AKZO Nobel kunstcommissie over een tentoonstelling van fotografen uit Croydon in het kader
van het 60-jarig bestaan van de Steden band in 2006. (Zie bijlage 2.)
Met de directeur van de Bibliotheek Arnhem, de heer Jan Hovy, is eveneens gesproken over
de tentoonstelling van de fotografen uit Croydon in aansluiting op de periode bij AKZONobel.
Op 12 september 2005 is er gesproken met Burgemeester Mevr. P. Krikke en Mevr. A.
Versluijs over de relatie met onze zusterstad Croydon.
Op vrijdag 16 december 2005 is er overleg geweest met Mevr. Marion Blom, voorzitter van
Raadscommissie voor Cultuur, Educatie en Sport, waarbij werd gesproken over de plannen in
Croydon voor een structurele verbetering van de contacten tussen beide steden. Daarbij werd
advies gevraagd voor een soortgelijke constructie in Arnhem.
3.4

Correspondentie

In de maanden januari en februari 2005 werd het rapport van Linda Dyos, zij bezocht in
Arnhem in oktober 2004, verzonden aan de volgende personen. (Voor rapport zie Jaarverslag
over 2004.)
E. van de Berg, Volksuniversiteit
H. Bitter, Filmhuis
G. de Boer, City Centrum Arnhem
D. van Brussel, Nederlands Openluchtmuseum
B.Carstens, Domein
R. Gast, Wethouder gemeente Arnhem
G. Hoenselaar, Kamer van Koophandel
J. Hovy, Bibliotheek Arnhem
P van de Kraan, directeur Vitesse BV
A. Koning, Watermuseum
W. Lavooij, directeur Stedenbouwkundig Adviesbureau Arnhem
M. Meijer, Museum voor Moderne Kunst
I. Pijnenburg, Wethouder gemeente Arnhem
A. De Regt, Hoofd Culturele Zaken gemeente Arnhem
R. van Zuilen, Musis Sacrum/Stadsschouwburg

Op 20 augustus 2005 is aan 90 Arnhemse organisaties een vragenlijst en begeleidende brief
gezonden, waarbij is gevraagd naar deelname aan een uitwisseling in 2006. Daarvan hebben
17 organisaties te kennen gegeven deel te willen nemen aan een uitwisseling.
Op 4 mei 2005 overleed oud-Mayor Mary Walker. Zij was Mayor of Croydon in het jaar 2000
en was erg betrokken bij de contacten tussen Croydon en Arnhem.
Met diverse organisaties en personen werd gecorrespondeerd. De correspondentie had
betrekking op mogelijke uitwisseling met de partnetstad Croydon.
3.5
Activiteiten
Op 25 januari 2005 is de collectie boeken over Croydon officieel door wethouder R. Gast aan
de heer J. Hovy overhandigd. De collectie is een geschenk van de Council of Croydon
aangeboden door Madam Mayor Brenda Kirby.
Op woensdag 23 februari 2005 is aan de studenten van het Titus College te Velp een
voorlichtingsmiddag gehouden over de Stichting Jumelage en de Steden band met Croydon.
Op 15 en 16 maart 2005 brachten Maggie ManselI (dep. Mayor) en Nuala O'Neill (clr.) een
bezoek aan Arnhem.
Tijdens hun verblijf in Arnhem bezochten zij de drugsboot 'The Buoy' Arnhem; een
accommodatie voor drugs verslaafden. Zij werden daarbij rondgeleid door de heren M.
Budel en H. Kruitwagen.
Zij woonden een deel van de Gemeenteraadsvergadering bij; hadden een bespreking met het
voltallige College van Burgemeester en Wethouders.
Clr. Nuala O'Neill bracht een bezoek aan het Titus College in Velp.
Mr. Maggie ManselI bezocht de Hogeschool Arnhem Nijmegen, afd. chemie, te Nijmegen,
waar zij door Mevr. T. Arts-Hendriks werd rondgeleid.
Het gezelschap werd in het Gelredome ontvangen door de heer Paul van der Kraan en
rondgeleid door de heer.Esvelt.
Na de rondleiding vond een bespreking plaats met de werkgroepleden, bestuursdelegatie en
Mrs. Maggie ManselI.
In de maand maart 2005 brachten studenten van het Titus College te Velp in het kader van
hun opleiding een bezoek aan Croydon.
Leden van de Arnhemse Schermvereniging Scaramouche namen deel aan een
schermtoernooi in Croydon.
Van 9-12 september 2005 heeft een delegatie van de Stichting Internationale Oecumenische
Contacten (STIOC); een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem, een bezoek gebracht
aan onze zusterstad. In 2007 zal de werkgroep weer een ontvangst organiseren.
Van 28 tot 30 november 2005 hebben vertegenwoordigers van de werkgroep en bestuur een
bezoek gebracht aan Croydon.
Op maandag 12 december 2005 vond een ontmoeting plaats met Mw. Nuala O'Neill, waarbij
van gedachten werd gewisseld over het voorgenomen uitwisselingsprogramma.
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Werkgroep Gera

4.1
Samenstelling Werkgroep
Voorzitter
Religie
Algemeen
Kunst, cultuur en onderwijs

Marianne Pas-Hendriks
Bert Companjen
Wil Kuysten-Speijers
Rita Robben (vanaf juli 2005)

4.2
Vergaderingen
In de verslag periode vergaderde de werkgroep 5 keer:
Januari 2004 Maart 2004 Mei 2004 Augustus 2004 November 2004
4.3
Besprekingen
7 april 2005 gesprek met Burgemeester P. Krikke over toekomst stedenband met Gera.
17 mei 2005 bijeenkomst deelnemers en ouders aan kunstreis naar Gera.
5 september 2005 evaluatie van de Kunstreis naar Gera.
24 oktober 2005 bespreking met Jos Roelofsen van het Titus College over bezoek aan Gera in
november 2005.
4.4
Correspondentie
Met diverse organisaties en personen werd gecorrespondeerd. De correspondentie had
betrekking op mogelijke uitwisseling met de partnerstad Gera.
20 juli 2005 bericht van overlijden van Kees Kentin ontvangen.
4.5
Activiteiten
Van 17 tot en met 20 februari 2005 bezoek van M. Kleim en jongeren van de
EvangelischLutherse kerk in Gera. Op het programma staan een bezoek en bijeenkomst in de
Synagoge in Arnhem.
22 februari 2005 interview door de Stadsomroep Arnhem.
21 maart 2005 samen met Wil Kuysten Beursvloer bezocht en gevraagd om archiefruimte.
11 april 2005 samen met Wil Kuysten deelgenomen aan de workshop Fondsenwerving van
Kamer van Koophandel.
14 tot en met 16 april 2005 bezoek aan Gera
22 april 2005 met Theo Matser rondleiding verzorgd voor een groep uit Gera tijdens een
tussenstop in Arnhem.
4 tot en met 7 mei 2005 bezoek delegatie uit Gera.
23 mei 2005 verdrag steden band met Gera opgezocht en kopie meegenomen in stadsarchief.
24 mei 2005 de werkgroep mag een nieuw enthousiast lid begroeten en wel mevrouw Rita
Robben.

25 mei 2005 kopie ontvangen van video van Piet van Leeuwen over de slag om Arnhem en
hem daarvoor bedankt.
26 mei 2005 presentatie van Buga 2007 door OB Rauch bijgewoond in de aula van HS
Larenstein in Velp.
1 juni 2005 Internationaliseringconferentie bijgewoond in het Titus College in Velp.
23 tot en met 26 juni 2005 bezoek jongeren Shalom uit Gera voor opening tentoonstelling in de
Weldam met hun werk.
9 tot en met 17 juli 2005 kunstreis naar Gera, vier jongeren onder leiding van Rita Robben.
20 tot en met 24 september 2005 bezoek aan Gera.
1 tot en met 5 november 2005 bezoek aan Gera met Jos en José Roelofsen.
13 tot en met 15 december 2005 bezoek delegatie van BOl uit Gera aan Arnhem en Velp.
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Financiën

Resultatenrekening per 31.12.2005
Begroting 2005

Realiteit

Exploitatie 2005
LASTEN
Telefoon
Porto
Reiskosten
Representatie
Activiteiten
Administratiekosten
Internet site
Overig

Totaal

300,00
300,00
2.000,00
700,00
1.000,00
500,00
300,00

244,21
211,40
1.806,35
1.147,27
1.574,14
331,19
0,00

300.QQ

446,39

5.400,00

5.760,95

1.600,00

2.076,11

1.600,00
2.200.Q
Q
5.400,00

1.871,67
5.760,95

5.000,00
50,00
350,00
0.00

0,00
52,08
350,00
151.17

Uitsplitsing naar kostendragers
Werkgroep Croydon
Werkgroep Gera
Bestuur

Totaal

1.813.17

BATEN
Gemeente Arnhem (te verw. subsidie)
Rentes
Uit voorzieningen
Overig
Totaal

Resultaat

553,25

5.400,00

-5.207,70

