Jaarverslag Stichting Jumelage Arnhem
Over het jaar 2010

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
Het maakt niet uit of je nu een groot of een klein bedrijf bent, een vereniging of een stichting,
het is altijd goed om na afloop van een (kalender)jaar terug te kijken naar wat zich allemaal
heeft afgespeeld in dat afgelopen jaar.
De Stichting Jumelage Arnhem heeft echter wel een ander karakter dan een bedrijf (met
werknemers en klanten en leveranciers) of een vereniging (met leden en een gekozen
bestuur).
De Stichting Jumelage Arnhem heeft eigenlijk alleen een bestuur: 5 mensen die op vrijwillige
basis de contacten tussen de inwoners van de steden Arnhem, Croydon en Gera willen
stimuleren. Gelukkig heeft de Stichting twee werkgroepen (n.l. de werkgroep Croydon en
werkgroep Gera). Op die wijze worden anderen direct betrokken bij het werk van de
stichting. Maar verantwoording afleggen middels een jaarverslag is voor de Stichting een
noodzaak om te voldoen aan de eisen van openbaarheid.
Het stimuleren van contacten begint op het niveau van het bestuur zelf: goed onderling
contact, overleg, informeren en afstemmen vraagt (zeer) regelmatig een vergadering: “horen
en zien” is toch altijd effectiever dan “lezen en schrijven”. Naast de bijeenkomsten van de
werkgroepen Croydon en Gera (waar sowieso één of meer bestuursleden ook deel van
uitmaken) vergadert het bestuur minimaal vijf keer per jaar; ook in 2010. Maar ondanks het
veelvuldig contact kunnen toch verschillen van mening ontstaan die uiteindelijk niet
overbrugbaar zijn. Altijd spijtig, altijd alleen maar verliezers, maar toch …. het gebeurt.
En zo hebben we in het vroege voorjaar het vertrek van Frans Kleijn als lid van het bestuur
en als voorzitter van de werkgroep Croydon moeten accepteren. Tien jaar heeft hij zich
ingezet voor de jumelage tussen Arnhem en Croydon waarvoor de Stichting hem veel dank
is verschuldigd. In juni heeft het bestuur van de Stichting Jumelage de “oud-voorzitter” van
de werkgroep Croydon, Frans Kleijn, in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen van
zijn contacten in Croydon.
Gelukkig hadden we eind 2009 een uitbreiding gekregen van het bestuur in de persoon van
Paul van Heijst. Hij was bereid om de taak van werkgroepvoorzitter Croydon op zich te
nemen. Hierdoor konden we de continuïteit in de relatie met Croydon verzekeren. Natuurlijk
hopen we dat Paul snel zijn netwerk kan uitbreiden; zowel met contacten in Croydon als in
Arnhem. De medebestuursleden zullen hem daarbij van harte ondersteunen.
In het verslag van de werkgroepen in dit jaarverslag wordt uiteengezet wat zich heeft
voorgedaan op het daadwerkelijke vlak van de jumelage tussen Arnhem-Croydon en
Arnhem-Gera.
In dit voorwoord wil ik in ieder geval even stilstaan bij het optreden van het Ensemble diX uit
Gera in “ons” Musis Sacrum in januari 2010. Een kleine groep muzikanten met een enorme
muzikale prestatie. Veel belangstelling en een fantastische avond! Een zeer geslaagde
“jumelage”!
Maar er was (is) nog een zeer geslaagde jumelage met Gera: de tentoonstelling in het
museum voor moderne kunst in Arnhem van Otto Dix.
Eerlijk is eerlijk: ook Gera heeft kunnen genieten van een paar prachtige tentoonstellingen uit
Arnhem (foto’s gemaakt door Emmy Andriesse en foto’s van Living Statues gemaakt door
Dick van Piggelen)
Als een vast punt in de jumelage Arnhem-Croydon is er de Airborne-herdenking en
bijbehorende activiteiten in september. Tijdens die dagen worden de banden en de
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contacten tussen Arnhem en Croydon extra aangehaald door tal van samenkomsten en
gesprekken waaraan ook bestuursleden van de Stichting Jumelage Arnhem deelnemen.
Eveneens een steeds terugkerend punt is de “externe communicatie”, of anders gezegd: de
website. Ook in 2010 is energie besteed aan het actueel houden van de website. Telkens
blijkt dat het niet eenvoudig is om als niet expliciet websitedeskundigen de benodigde
handelingen te doen (dit ondanks instructiebijeenkomsten e.d.). 2011 zal het jaar worden
waarin we meer professionele hulp zullen gaan inhuren om het idee van een actuele website
met nieuws, informatie en beeldmateriaal definitief van de grond te krijgen.
Het voorwoord is pas af als we ook een dankwoord uitspreken aan alle inwoners van
Arnhem die in 2010 (weer) hebben meegewerkt aan het concreet inhoud geven aan de
jumelage Arnhem, Gera en Croydon. Dank aan al die mensen.
Ook in het komende jaar hopen wij op hen en op nieuwe vrijwilligers te kunnen rekenen voor
de uitvoering van de activiteiten in 2011.

drs. R.F. van Werkhoven
voorzitter
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1

Bestuur

1.1 Samenstelling
de heer drs René van Werkhoven
mevrouw Wil Kuysten-Speijers
de heer Pierre den Teuling
de heer Frans Kleijn
de heer Paul van Heijst
mevrouw Marianne Pas-Hendriks

voorzitter
secretaris
penningmeester
voorzitter werkgroep Croydon (tot februari)
voorzitter werkgroep Croydon (na 15 maart)
voorzitter werkgroep Gera

1.2 Algemene bestuursvergaderingen
Het Bestuur heeft in het verslagjaar vier maal voltallig vergaderd en wel op
22 januari - 15 maart - 31 mei - 12 november
Op de bestuursvergadering van 3 september waren niet alle bestuursleden aanwezig.
Van de bestuursvergaderingen is verslag gemaakt door de secretaris.
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Bestuursbeleid en activiteiten

2.1 Beleids- en activiteitenplan
De Stichting heeft een beleidsplan waarin nader is uitgewerkt op welke terreinen en met
welke doelen het bestuur haar werkzaamheden verricht. Zo nodig wordt het beleidsplan
jaarlijks bijgesteld.
Voor de actuele sturing zijn er activiteitenverslagen van de werkgroepen. Het stimuleren van
contacten is per definitie een dynamisch proces met zeer afwisselende inhoud. Om die reden
worden op iedere bestuursvergadering de steeds geactualiseerde activiteitenverslagen van
de beide werkgroepen besproken en bezien welke acties nodig zijn en of kunnen worden
ondernomen.
De uitgevoerde activiteiten worden in dit verslag vermeld bij het verslag van de werkgroepen
Croydon en Gera.

2.2 Werkzaamheden van het bestuur
Het bestuur heeft de nieuwjaarsreceptie bezocht van de gemeente Arnhem. De bijeenkomst
is voor de Stichting van belang om haar bestaande netwerk en contacten te bevestigen en
zo mogelijk uit te breiden.
Het thema “public relations” is voor de Stichting erg belangrijk. Hoewel vooral de
werkgroepen veel directe contacten hebben in welzijns- en verenigingswerk, is het voor de
Stichting ook van belang om zich in het algemeen te promoten. In dat kader wordt toch in
eerste instantie gedacht aan digitale communicatie: een website.
Het bestuur heeft zich ingezet om tot een nieuwe, goed ogende website te komen. Het
basisontwerp is klaar, maar de invulling (de inhoud) moet nog voor een groot deel worden
gerealiseerd.
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3

Werkgroep Croydon

3.1 Samenstelling werkgroep
de heer Frans Kleijn
de heer Paul van Heijst
de heer Bert Companjen
mevrouw Map Huiskamp
mevrouw Wil Kuysten-Speijers
de heer Jan van Kraaij
mevrouw Marianne Pas-Hendriks

voorzitter (tot 13 jan. 2010)
voorzitter (vanaf 15 maart 2010)
religie
archieven
algemeen
onderwijs
welzijn jongeren/scouting

3.2 Vergaderingen
Aan het begin van het jaar heeft de toenmalige werkgroepvoorzitter, de heer Kleijn, tijdens
een vergadering te kennen gegeven, dat hij zijn functie ging neerleggen. Vervolgens is de
heer van Heijst bereid gevonden om dit voorzitterschap over te nemen. Op 15 maart heeft
deze overname, tijdens een bestuursvergadering, plaatsgevonden.
Archief, adressen van relaties en andere belangrijke informatie is overgedragen op 27 maart.
Eén van de prioriteiten voor de komende periode is het weer laten functioneren van een
werkgroep. Alhoewel een aantal mensen te boek staan als werkgroeplid is niet duidelijk hoe
de werkgroep feitelijk is samengesteld. Het is nog niet gelukt om de realisatie hiervan te
laten plaatsvinden in de verslagperiode.
3.3 Activiteiten
3.3.1 Uitwisselingen en contacten op het terrein van sport
Juli: Tijdens het werkbezoek van enkele leden van de werkgroep en bestuursleden aan
Croydon is er contact geweest met de leden van de ‘Croydon Sports Council’
(www.croydonsports.org.uk) . Er werd door de leden enthousiast gereageerd om nieuwe
contacten op te zetten bij verschillende takken van sport. Tot op heden heeft dit echter nog
geen vermeldbare resultaten opgeleverd.
3.3.2 Uitwisselingen en contacten op het terrein van educatie
Mei: Een tweetal studenten van ROC A12 uit Velp heeft stage gelopen op het gemeentehuis
van Croydon. Zij hebben daar ervaring opgedaan op de administratie voorbereiding
verkiezingen. Lea Goddard, onze contactpersoon op het gemeentehuis in Croydon
(www.croydon.gov.uk ), heeft de stagiaires begeleid.
3.3.3 Uitwisselingen en contacten op het terrein van kunst en cultuur
Juli: Tijdens het bezoek aan Croydon, is er door het bestuur van het ‘Croydon Male Voice
Choir’ (www.croydonmalevoicechoir.co.uk ), een verzoek ingediend om tijdens de Airborne
herdenking van 2011 te mogen optreden in Arnhem. Zij hebben hiervoor sponsoring
ontvangen van de Steering Group uit Croydon. Hierover is overleg geweest met de
coördinator van de Stichting Airborne Herdenkingen (www.airborne-herdenkingen.nl), de heer
Vos, die aangaf dat er tijdens het herdenkingsweekend geen mogelijkheid te vinden is om op
goede wijze een concert in te plannen. Dit bericht is overgebracht aan het bestuur van het
koor en er is aangegeven dat een ander weekend beter zou zijn. Hierop hebben we nog
geen antwoord ontvangen.
Juli: Er is in Croydon een verzoek neergelegd om een tentoonstelling te mogen houden in de
Arnhem Gallery van Croydon, van foto’s van Emmy Andriesse (foto’s van de verwoeste
binnenstad van Arnhem in 1945). De catalogus, behorende bij de oorspronkelijke
tentoonstelling, is in Croydon aangeboden.
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3.3.4 Uitwisselingen en contacten op het terrein van welzijn en sociaal werk
In de verslagperiode zijn er geen contacten geweest op het gebied van welzijn en sociaal
werk.
3.3.5 Uitwisselingen en contacten op overige terreinen
September: Sponsoringsfietstocht van de politie van Croydon.
Een aantal politiemensen heeft vanuit Croydon de tocht naar Arnhem per fiets afgelegd voor
het goede doel: de Marie Curie Cancer Foundation (www.mariecurie.org.uk).
Zij zijn bij het politiebureau verwelkomd en onthaald.
3.3.6 Contacten en bezoeken werkgroepen Arnhem en Croydon
Juli: Twee leden van het bestuur van de Jumelage en de voorzitter van de werkgroep
Croydon zijn voor een werkbezoek naar Croydon afgereisd (1 juli – 4 juli). Tijdens dit bezoek
is, na de vergadering van de Steering Group, afscheid genomen van de heer Kleijn. Verder
zijn er contacten gelegd met verschillende delegaties vanuit Croydon.
September: Een drietal leden van de Steering Group is aanwezig geweest bij de herdenking.
Informeel is er met hen overleg geweest. Vanwege het tijdstip van de vliegshow is de
geplande vergadering komen te vervallen.
3.3.7 Officiële bezoeken
September: Madam Mayor Councillor Avril Slipper, de burgemeester van Croydon, is met
een kleine delegatie aanwezig geweest bij de herdenking van de slag om Arnhem.
(http://www.croydonconservatives.com/teams_detail.asp?WardID=14)

In de delegatie waren onder andere aanwezig: de heer Lea Goddard, Head of Elections,
Civic and Registration Services en Colonel Ian McRobbie, Representative Lieutenant for
Croydon.
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4

Werkgroep Gera

4.1 Samenstelling Werkgroep
mevrouw Marianne Pas-Hendriks
de heer Bert Companjen
mevrouw Marjolein Kaarsemaker
mevrouw Wil Kuysten-Speijers

voorzitter
religie
kunst en Cultuur
algemeen

4.2 Vergaderingen
18 maart
3 mei
27 juni
24 september
25 november
4.3 Activiteiten
4.3.1 Uitwisselingen en contacten op het terrein van sport
Januari: Contacten en ontmoeting met Hans Boesveld van ESCA zwemmen en gesproken
over Gera en uitnodiging voor de zwemwedstrijden daar.
Maart: Delegatie van 11 leden van zwemvereniging ESCA doet mee aan de 14de
Internationale Gera-Masters zwemwedstrijden waarbij diverse medailles worden veroverd. Zij
kijken terug op een uiterst geslaagd weekend. www.esca-zwemmen.nl
4.3.2 Uitwisselingen en contacten op het terrein van educatie
Januari: Twee studenten en een leraar van het ROC A12 vertegenwoordigen Arnhem op de
internationale vakantiebeurs in Gera. De werkgroep Gera heeft bij diverse Arnhemse
toeristische attracties foldermateriaal verzameld voor deze vakantiebeurs.
www.gera.de www.roca12.nl

Maart: Na bemiddeling van de werkgroep Gera is er een einde gekomen aan de
onduidelijkheden tussen het FAA in Gera en het ROC A12 in Velp en kan er een nieuwe
samenwerking worden opgestart. www.faa-gera.de
Maart: Stagiaire uit Gera komt om 3 weken praktijkervaring op te doen bij webwinkel Dutch
Designers Outlet in Arnhem. www.dutchdesignersoutlet.com
April: Wederom is er een uitnodiging verstuurd naar de Integrierte Gesamt Schule voor
deelname aan de Airborne International Youth Conference in september.
www.airborneconference.com www.igsgera.de
www.bdi-gera.de

April: 4 docenten van het ROC A12 zijn een week in Gera bij het Bildungs- und
Dienstleitungs-Institut en de FAA Bildungsgesellschaft voor een lerarenuitwisseling via het
Leonardo da Vinci-project: “Let’s teach European”.
September: Leerlingen van de IGS zijn aanwezig bij de Airborne International Youth
Conference.
Oktober: Opnieuw zijn er 2 koks in opleiding van het BDI in Arnhem aangekomen voor 4
weken stage in het Bilderberghotel in Oosterbeek (www.bilderberg.nl).
4.3.3 Uitwisselingen en contacten op het terrein van kunst en cultuur
Januari: Twee bestuursleden van de Stichting Jumelage Arnhem bezoeken de uitvoering
Zwischen Paris und Sevilla van het ENSEMBLE diX uit Gera in Musis Sacrum.
Maart: In het Stadtmuseum Gera vindt de opening plaats van de tentoonstelling met foto’s
van Emmy Andriesse gemaakt in september 1945 van het verwoeste Arnhem.
In de maanden voorafgaand aan deze opening is er veelvuldig contact en overleg geweest.
Bij deze tentoonstelling is er medewerking van:
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Map Huiskamp, Gelders Archief ( foto’s); Ton Schulte (teksten); Claudia Kuhlage (vertaling
teksten); Ute Heckmann, directrice Stadtmuseum Gera en Tatjana Schaff, medewerkster
Stadtmuseum Gera (selectie foto’s, samenstellen van teksten, inrichten van de
tentoonstelling en verzorgen publiciteit); Werkgroep Gera( afdrukken foto’s en contacten
onderhouden). www.geldersarchief.nl www.gera.de
Juni: Tentoonstelling van Dick van Piggelen met foto’s van Living Statues gemaakt tijdens de
wereldkampioenschappen die elk jaar in Arnhem worden gehouden (www.dickdesign.nl). Deze
tentoonstelling is een samenwerking tussen de Trinitatiskirche en de Stadtbibliothek Gera.
In nauw contact tussen Michael Kleim, Elke Kolb en de SJA zijn de foto’s geselecteerd en
afgedrukt. De publiciteit in Gera is gezamenlijk gedaan; Claudia Kuhlage heeft de vertaling
verzorgd. (www.biblio-gera.de)
Oktober: Opening van de tentoonstelling “Te waar om mooi te zijn” van Otto Dix en Co in het
Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. www.mmkarnhem.nl
Ontmoeting en gesprek met kunstenares Hanni Stolker over Gera omdat zij in mei 2011 twee
maanden in Gera gaat wonen en die tijd hoopt af te sluiten met een tentoonstelling van het
werk dat zij dan heeft gemaakt.
4.3.4 Uitwisselingen en contacten op het terrein van welzijn en sociaal werk
Oktober: Bericht ontvangen van mevrouw Kriens over mogelijk contact met ouderen in Gera.
December: Via vele omwegen bericht verstuurd aan Annemarie Weimar over een
kaartenactie en de daaruit ontstane contacten tussen jongeren uit Arnhem en Gera.
4.3.5 Uitwisselingen en contacten op overige terreinen
Februari: Op verzoek van stadhuis Gera uitzoeken, bestellen en later afhalen van rode
klompen voor de Arnhem tuin in het Hofwiesenpark.
Maart: Bezoek aan het achtste Köcheball in Gera.
4.3.6 Contacten en bezoeken werkgroepen aan Arnhem en Gera
Bezoek aan Gera van 20 tot en met 23 maart.
Bezoek aan Gera van 6 tot en met 10 juni.
Bezoek aan Arnhem van 29 tot en met 31 oktober.
Officiële Bezoeken
Oktober: Oberbürgermeister Norbert Vornehm bezoekt met zijn echtgenote Rosemarie en
een delegatie Arnhem voor de opening van de Otto Dix tentoonstelling.
De delegatie bestaat verder uit: Holger Saupe, Leiter Kunstsammlung Gera, Astrid Lindinger,
wissenschaftliche Mitarbeiterin Kunstsammlung Gera en Ilona Riese, van de Fachdienst
Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften.
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5

Financiën

Resultatenrekening per 31-12-2010
EXPLOITATIE 2010

Realisatie 2010

Begroting 2010

Lasten

Croydon

Telefoonkosten/vergoeding
Reiskosten
Representatie
Activiteiten
Porto
Administratie
Internet site
Overig (alg. bestuurskosten)

totaal

Gera

totaal

Bestuur

0,00

10,00
10,00
80,00
300,00
0,00
29,34
227,82
638,57

150,00
1.189,38
381,49
1.150,94
0,00
92,11
227,82
638,57

1356,48

1295,73

€ 3.830,31

200
1800
600
1800
100
200
200
600

70,00
631,03
181,49
271,35
0,00
24,23

70,00
548,35
120,00
579,59
0,00
38,54

0,00

5500

1178,10

Baten
Subsidie Gemeente Arnhem
Rentes
Uit voorzieningen

5000
50
450

5000,00
11,77
0,00

totaal

5.500

€ 5.011,77

exploitatiesaldo

€ 1.181,46

Lasten 2010 uitgesplitst naar werkgroepen
Werkgroep Croydon
Werkgroep Gera
Bestuur
totaal

2000
1500
2000
5500
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1.178,10
1.356,48
1.295,73
€

3.830,31

Begroting 2011
Lasten

begroting 2011

realisatie 2010

150
1500
350
2000
0
100
400

150,00
1189,38
381,49
1150,94
0,00
92,11
227,82

500

638,57

Telefoon
Reiskosten
Representatie
Activiteiten
Porto
Administratie
Internet site
Overig ( waaronder
pr/communicatie)

totaal €

5.000

€

3.830,31

Baten
Subsidie Gemeente Arnhem
Rentes
overige inkomsten
Uit Voorzieningen

5000
20
0
0

totaal

€

5.020

5000,00
11,17
0,00

€

5.011,17

begroting 2011 uitgesplitst naar werkgroepen

Werkgroep Croydon
Werkgroep Gera
Bestuur

1200
2600
1200
totaal

€

5.000

1178,10
1356,48
1295,73
€

3.830,31

Balans ultimo 2010
31-12-2010

Activa
kas
bank + kapitaalrekening

1-1-2010

€
€
€

2.255
4.281
6.536

€
€
€

1.128
4.227
5.355

€

1.500

€

1.000

€
€
€
€

1.000
1.000
3.036
6.536

€
€
€
€

1.000
1.000
2.355
5.355

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen:
internet/website
PR en communicatie
bijzondere activiteiten
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Toelichting bij het financieel verslag 2010
Doel
Het statutaire doel van de Stichting is het bevorderen van uitwisselingen tussen burgers van
de betreffende steden ter bereiking van samenwerking, vriendschap en vrede.
De Stichting is dus intermediair; geen uitvoerder of direct betrokkene bij uitwisselingen.
Primair heeft de Stichting een organisatorische taak.
De Stichting beschikt dan ook niet over de financiële middelen om uitwisselingen in
financiële zin te ondersteunen dan wel te bekostigen.
De Stichting ontvangt van de gemeente Arnhem jaarlijks een bedrag van € 5.000 ter dekking
van de organisatiekosten.

Resultatenrekening 2010
Het “huishoudboekje” van de Stichting Jumelage Arnhem is in 2010 geëindigd met een
overschot.
Drie exploitatieposten zijn achtergebleven bij de verwachting: reiskosten, representatie- en
activiteitenkosten zijn lager dan begroot en lager dan in 2009. Het zijn ook de posten die
sterk afhankelijk zijn van de omvang van de initiatieven die in een jaar worden genomen door
de burgers van de steden. Alhoewel er bijvoorbeeld veel beginnende ideeën zijn geweest in
de relatie Arnhem – Croydon, zijn er toch iets minder “resultaten” geweest.
Het bestuur realiseert zich dat niet ieder jaar evenveel uitwisselingen kunnen worden
gerealiseerd en accepteert daarmee ook de wisselingen in de hoogte van de jaarlijkse
kosten van de Stichting.
De ‘standaard kosten’ van het bestuur bestaan uit verzekering, bankkosten en overige
administratiekosten, abonnementen, drukkosten (o.a. het jaarverslag) en de website.

Begroting voor 2011
In de begroting van de Stichting voor het jaar 2011 is rekening gehouden met de
voorbereiding van het 25 jaar jumelagejubileum tussen Arnhem en Gera in het jaar 2012.
Geen bijzonderheden zijn er begroot van de werkgroep Croydon en het bestuur.
De begroting 2011 ziet er als volgt uit:
• Algemene bestuurskosten
• Specifieke kosten werkgroep Croydon
• Specifieke kosten werkgroep Gera
(incl. voorbereiding jubileum)

€ 1.200
€ 1.200
€ 2.600

De kosten bestaan vooral uit
• reiskosten en verblijfkosten bezoeken aan Gera en Croydon
• drukwerk (in het bijzonder het jaarverslag), PR kosten als folders en flyers, maar ook
kosten website; representatiekosten (kleine geschenken tijdens bezoeken en
evenementen en kosten ontvangst delegaties uit Gera en Croydon) en
• administratiekosten, porto, telefoon, abonnementen en verzekering(en)
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Balanspositie
De Stichting bezit geen ander vermogen dat een financiële reserve.
De kaspositie van de Stichting bedroeg op 1 januari 2010 € 5.355 op 31 december 2010
€ 6.536. Zoals vermeld heeft in 2010 een donatie aan de algemene reserve plaatsgevonden
van € 1.181 .
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