Jaarverslag Stichting Jumelage Arnhem
Over het jaar 2006

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.
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Voorwoord

2006 was het jaar van het 60-jarig jubileum van de contacten met Croydon.
De verwachtingen van wederzijdse activiteiten waren hoog gespannen. Zo’n 30
verenigingen en andere organisaties hadden immers hun interesse getoond en hun
medewerking toegezegd.
Door de wisseling van politieke kleur in Croydon en de daaruit voortvloeiende wisseling van
functionarissen hebben er echter slechts op beperkte schaal wederzijdse activiteiten plaats
gevonden.
In Arnhem is in mei de fototentoonstelling “Croydon in beeld” door mevr. P. Krikke,
burgemeester van Arnhem, geopend.
Diverse Croydonse sportclubs hebben Arnhem bezocht.
Op 23 november 2006 heeft de Stichting een receptie gehouden waarop ook
vertegenwoordigers van Croydon aanwezig waren en de burgemeester P. Krikke acte de
présence gaf.
Vanuit Croydon komen krachtige signalen dat men daar de jumelage wel degelijk serieus
neemt. Men heeft een speciale ambtenaar belast met het behartigen en in stand houden
van de jumelage met Arnhem. Men wil graag ook contacten op economisch gebied.
Aan de Stichting de uitdaging met de gemeente Arnhem in gesprek te raken over de vraag
hoe met de wensen uit Croydon om te gaan.
Er was nog een jubileum te vieren in 2006.
De Partnergesellschaft Gera Arnheim bestond dat jaar 15 jaar. Dat is onder meer gevierd
door Nederlandse koks de “Nederlandse keuken” te laten presenteren in Gera.
Verder is men het hele jaar volop bezig de Arnhemse bijdrage voor te bereiden aan de Buga
(Bundes Gartenschau) die in 2007 wordt geopend.
De Stichting dankt de vele vrijwilligers die ook in 2006 weer belangeloos hun bijdrage
hebben geleverd aan de activiteiten van de jumelage voor hun tijd en hun inzet.
Ik hoop van harte dat in 2007 de Buga en de Arnhemse inbreng een groot succes wordt en
dat de relatie met Croydon komend jaar verder kan worden uitgediept.
Het was mij een eer de burgerij van Arnhem en de jumelage de afgelopen 14 jaar te mogen
dienen. Ik wens mijn opvolger veel succes bij het aanboren van vele nieuwe contacten en bij
de kennismaking met nog veel meer burgers en verenigingen uit onze beide zustersteden.
Arnhem, maart 2007
Drs. W.J.M. Huybrechts
Voorzitter
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1

Samenstelling Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Werkgroep Croydon
Werkgroep Gera

1.1

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

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde 4 keer. En wel in:
Januari 2006
April 2006
Mei 2006
September 2006
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Bestuursbeleid

2.1

Algemeen

Door gezondheidsproblemen was de voorzitter enkele maanden niet in staat
werkzaamheden te verrichten. 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 2006 – 2011 is in de verslagperiode 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 dat 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
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2.4

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.

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 met hulp van een deskundige 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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3

Werkgroep Croydon

3.1

Samenstelling Werkgroep

Frans Kleijn
Klaske de Boer
Bert Companjen
Chris Dijkstra
Maggie Harlé
Map Huiskamp
Marjolein Kaarsemaker
Wil Kuysten-Speijers
Sophie Kruijsdijk
Marianne Pas-Hendriks
Hans Morriën
René van Eijk

3.2

Voorzitter
PR-communicatie
Kerken en Religie
Sport
Jeugd
Archieven
Tentoonstellingen
Algemeen
Jongeren
Welzijn – Scouting Arnhem
Sport
Adviseur

Vergaderingen

In de verslagperiode vergaderde de werkgroep 2 keer:
April 2006
Juli 2006
Tussentijds werd telefonisch contact onderhouden en werden lopende zaken middels e-mail
berichten doorgezonden.

3.3

Besprekingen

14 maart 2006, gesprek met Nuala O’neill over het uitwisselingsprogramma 2006
16 september 2006, gesprek met de Arnhem Band en Lea Goddard over uitwisselingsplannen.
Op 16 september 2006 vond een vluchtige kennismaking plaats met Madam Mayor cllr.
Janet Marshall en de plaatsvervangend burgemeester. Er was geen gelegenheid voor een
nadere introductie; wel heeft onze voorzitter Wim Huijbrechts al wandelend nog een kort
gesprek met betrokkenen gehad.
19 september 2006, gesprek met Nuala O’Neill over de receptie van 23 november 2006.

3.4

Correspondentie

Met diverse organisaties en personen werd gecorrespondeerd. De correspondentie had
betrekking op mogelijke uitwisseling met de partnerstad Croydon.

3.5

Activiteiten

15 februari 2006, voorlichting aan de studenten van het Titus College te Velp over de
Stichting Jumelage Arnhem en de Stedenband met Croydon.
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Van 13 maart tot en met 16 maart 2006 brachten studenten van het Titus College te Velp in
het kader van hun opleiding een bezoek aan Croydon.
21 tot 23 april 2006, bracht de korfbalclub Croydon een bezoek aan de korfbalclub EKCA in
Arnhem. Het bezoek was een hereniging van wederzijdse uitwisselingen in het verleden.
Burgemeester P. Krikke verwelkomde de gasten uit Croydon op het korfbalveld van EKCA.
27 mei tot en met 29 mei 2006 Judo team uit Croydon bezoekt KAN-Tournooi in Arnhem.
Marjolein Kaarsemaker heeft een fototentoonstelling uit Croydon georganiseerd. Deze
expositie is twee keer 6 weken in de periode augustus tot 3 november 2006 in de
personeelsgangen van de kantoorgebouwen van de AKZO op de Velperweg en op de
Westervoortsedijk gehouden. De foto’s zijn uit Croydon digitaal overgekomen, bewerkt en
op vereiste formaten afgedrukt en ingelijst. Achtergrondinformatie was bij de expositie
gevoegd. (Bijlage 5.)
Een soortgelijke expositie vond in de Bibliotheek Arnhem in de maand september plaats.
Van 25 tot en met 29 september heeft een groep leerlingen van het Beekdal Lyceum
Croydon bezocht. Zij werden daarbij ook op het Stadhuis ontvangen. De leerlingen werden
begeleid door mevrouw Frieling.
De fototentoonstelling van Emmy Andriesse (thans in het Historisch Museum) gaat in 2007
naar Croydon.
Op 18 en 19 november 2006 bezocht rugby club The Pigs Croydon.
23 november 2006 receptie 60 jaar Arnhem – Croydon.
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4

Werkgroep Gera

4.1

Samenstelling Werkgroep

Marianne Pas-Hendriks
Bert Companjen
Marjolein Kaarsemaker
Wil Kuysten-Speijers
Rita Robben

4.2

Voorzitter
Kerken en Religie
Kunst en Cultuur
Algemeen
Onderwijs

Vergaderingen

In de verslagperiode vergaderde de werkgroep 7 keer:
Januari 2006
Februari 2006
April 2006
Juli 2006
Augustus 2006
Oktober 2006
November 2006

4.3

Besprekingen

20 maart 2006, gesprek met Frans Smolders, directeur Airborne Museum, Hugo Schraders,
lid van de raad van advies van het Airborne Museum en Michiel Roelse, directeur van
Senlac Tours.
Doel van dit gesprek is het mogelijk samenwerken, om te komen tot een culturele
uitwisseling met scholen uit Gera en Duitsland om te komen tot meer begrip voor de
verschillende culturen en ze te interesseren voor een bezoek aan het Airborne Museum.
29 maart 2006, gesprek in het Titus College met Dhr. J. Roelofs, hoofd internationale
uitwisselingen Duitsland, 2 leerlingen en hun ouders over de komende stage op het stadhuis
van Gera.
12 april 2006, gesprek met Ton Schulte en Tineke Seebach over mogelijkheden
tentoonstelling Emmy Andriesse in Gera.
13 april 2006, gesprek met Marjolein Kaarsemaker en mevr. Marjo Vogel, hoofd van het
Informatiecentrum van het stadhuis over de fototentoonstelling “Vuur-Aarde-Wind-Water” in
mei 2006 in de stadhuishal.
14 april 2006, gesprek met dhr. Gerard de Keijser over de inrichting van de tentoonstelling
in de stadhuishal.
8 juni 2006, gesprek met Irjan Donkersloot, verantwoordelijk voor tentoonstellingen in de
Bibliotheek Zuid over de tentoonstelling “The Best Of” in juli en augustus 2006.
13 juni 2006, gesprek met dhr. Frank Fritschy, ontwerper van de Arnhem-tuin in het
Partnerschaftspark in Gera over het ontwerp van een steen om de ingang van die Arnhemtuin te markeren. Hij zal contact opnemen met stadhuis en ontwerp zal begin september
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klaar zijn.
23 juni 2006, gesprek met Peter Wouters over fototentoonstelling van Arnhemse Parken in
Gera.
24 augustus 2006, gesprek met Elio Pelzers over fototentoonstelling de Hoge Veluwe in
Gera.
7 september 2006, gesprek in het Titus College met Jos Roelofsen en Peter Cijnssen over
deelname aan Bugaproject Internationale Jugendgarten.
9 oktober 2006, gesprek in Titus College met Jos Roelofsen en mevr. Anja Zipress van het
BDI over de stage van 4 leerlingen van de afdeling Horeca van het BDI in Arnhem en
omgeving gedurende de komende 4 weken.
16 oktober 2006, gesprek met Kirsten Duysters van het Historisch Museum over de
fototentoonstelling van Emmy Andriesse in Gera.

4.4

Correspondentie

Met diverse organisaties en personen werd gecorrespondeerd. De correspondentie had
betrekking op mogelijke uitwisseling met de partnerstad Gera.

4.5

Activiteiten

4 januari 2006, nieuwjaarsreceptie gemeente Arnhem bezocht.
14 januari 2006, nieuwjaarsreceptie Arnhem Band bezocht, tevens opening van het
jubileumjaar waarin het 60-jarig bestaan van de band wordt gevierd.
17 tot en met 19 januari 2006 bezoek aan Gera met Marjolein Kaarsemaker, adviseur
Gelders Archief en lid van de werkgroep Gera en Frans Smolders, directeur Airborne
Museum.
25 tot en met 27 januari 2006, Mevrouw P. Krikke, burgemeester van Arnhem bezoekt Gera.
2 tot en met 4 maart 2006, bezoek aan Gera met Inge Wamelink, en Frank en Anneke
Rouwen, bestuursleden en medewerkers van de Arnhem Band.
20 maart 2006, Beursvloer van de Kamer van Koophandel samen met Wil Kuysten bezocht.
28 april tot en met 3 mei 2006, bezoek aan Arnhem door jongeren van het Fotoprojekt van
het Shalom in Gera, onder begeleiding van mevr. Birgit Muncke. Jongeren waren gekomen
voor de opening van de fototentoonstelling “Vuur-Aarde-Wind-Water” in de stadhuishal.
8 mei tot en met 30 juni 2006, stage op de diverse afdelingen van het stadhuis van Gera
van 2 leerlingen van het Titus College van de afdeling sociaal juridisch.
16 tot en met 21 mei 2006, bezoek aan Gera om het 15-jarig bestaan van de
Partnergesellschaft Gera Arnheim e.V. te vieren met gezellige bijeenkomst waar, met een
door Nederlandse koks samengesteld en gekookt buffet, de Nederlandse keuken onder de
aandacht werd gebracht.

24 tot en met 28 mei 2006, bezoek aan Arnhem van Streetworkjongeren uit Gera.
9

12 juni tot en met 21 augustus 2006, fototentoonstelling “The Best Of” in Bibliotheek
Kronenburg.
5 tot en met 7 juli 2006, bezoek aan Gera met Lida Wieseman en Louis Wagener voor de
inrichting en opening van hun tentoonstelling in de Trinitatiskirche in juni en juli 2006.
7 tot en met 11 juli 2006, bezoek aan Gera met de Arnhem Band die na vele obstakels
alsnog zullen optreden in Gera.
31 augustus tot en met 4 september 2006, bezoek aan Gera om de
voorbereidingsconferentie voor het Internationale Jeugdtuinproject van de BUGA bij te
wonen.
24 september tot en met 5 oktober 2006, deelname 4 leerlingen en Peter Cijnssen, docent
van het Titus College, aan het BUGA Internationale Tuinproject in Ronneburg en Gera.
30 september 2006, Jubileumconcert Arnhem Band bezocht.
9 oktober tot en met 4 november 2006, Titus College zorgt voor stage van 4 leerlingen van
de afdeling Horeca van het BDI uit Gera bij Stayokay en hotel de Bilderberg.
27 november 2006, bezoek aan Titus College van dhr. Tröger, directeur van de ESO-schule
in Gera, waarbij een samenwerkingsverband wordt overeengekomen tussen beide scholen.
ESO zorgt voor BPV plaatsen in Gera voor de leerlingen van de commerciële afdeling.
30 november tot en met 3 december 2006, bezoek aan Titus College van 3
vertegenwoordigers van FAA uit Gera om activiteiten voor te bereiden in het kader van de
start van een mini-onderneming waaraan beide scholen deelnemen.
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