Jaarverslag Stichting Jumelage Arnhem
Over het jaar 2014

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
2014 was voor de Stichting Jumelage Arnhem het jaar van veranderingen. Zoals nieuwe
gezichten en nieuwe functies van bestuursleden van de stichting.
Op basis van de statuten zijn er functionele vernieuwingen toegevoegd aan het Huishoudelijk
Reglement en de richtlijnen daaruit voortvloeiend. Ook is er na jaren weer een start gemaakt
met het opschonen en actualiseren van het adressenbestand.
De dames Marian Verschuren (Penningmeester) en Ineke Sadée (Algemeen lid / lid
werkgroep Gera) hebben op basis van persoonlijke motieven het bestuur verlaten. Inmiddels
heeft zich een nieuw lid aangemeld, de heer Theo Matser in de functie van Penningmeester.
De website is gemoderniseerd, er is een Facebook pagina bijgekomen en er wordt gewerkt
aan een LinkedIn pagina. Dit moet er toe leiden dat meer communicatie mogelijk is met
betrokkenen in de samenleving van Arnhem.
Het beleidsplan is aangepast en geldt nu van 2015 tot en met 2018.
Betreffende de activiteiten terugkijkend op 2014 komt dat overeen met de vorige jaren. Over
de activiteiten met Gera kunnen we tevreden zijn met betrekking tot de gerealiseerde
contacten, uitwisselingen, tentoonstellingen en dergelijke.
Croydon blijft hierbij duidelijk achter. Zowel als het gaat om gerealiseerde contacten en
uitwisselingen, als ook de respons van onze contactenpersonen in Croydon op enige
initiatieven onzerzijds. Desalniettemin blijven wij ons inzetten voor een actieve relatie tussen
Arnhem en Croydon.
Mede op basis van Artikel 4a, “De relatie van het bestuur van de stichting met het
gemeentebestuur van Arnhem” - voor de gemeente Arnhem is de burgemeester de eerst
aanspreekbare inzake jumelage(s)”, heeft er een inhoudelijk overleg plaatsgevonden met de
heer H. Kaiser, de burgemeester van Arnhem.
Als stichting hebben we te kennen gegeven en bevestigd de jumelage contacten en
activiteiten te onderhouden in opdracht van de gemeente Arnhem. Om die reden zijn
regelmatige contacten dien aangaande noodzakelijk met het gemeentebestuur.
De heer Kaiser heeft mede daarop toegezegd minimaal één keer per jaar met het voltallige
bestuur te willen vergaderen om voor ons feeling te houden met het beleid van de gemeente.
Ook zal de gemeente contact opnemen met het gemeentebestuur van Croydon omwille van
de ontbrekende responses van onze contacten in Croydon.
In ondersteuningen, als in de communicatie naar de inwoners, Arnhemse verenigingen en
andere organisaties en instellingen, zijn toezeggingen gedaan. Dit moet ons mede helpen
aan meer bekendheid en initiatiefvragen te verkrijgen uit de Arnhemse organisaties.
Ook facilitair zijn we geholpen. Vanaf 2014 vinden de vergaderingen van de SJA plaats in
het gemeentehuis van Arnhem.
Kortom, 2015 kan ons alleen maar meer mogelijkheden geven tot uitvoering van onze missie
en doelstellingen.
Guus Westra
Voorzitter SJA
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1. Bestuur
1.1 Samenstelling
De heer Guus Westra
Mevrouw Wil Kuijsten-Speijers
Mevrouw Marian Verschuren
De heer Paul van Heijst
Mevrouw Marianne Pas-Hendriks
Mevrouw Ineke Sadée-van Uden

voorzitter
secretaris
penningmeester
voorzitter werkgroep Croydon
voorzitter werkgroep Gera
bestuurslid (tot 12 november 2014)

1.2 Algemene bestuursvergaderingen
Het Bestuur heeft in het verslagjaar zes maal vergaderd en wel op 31 januari, 21 maart, 27
juni, 12 september, 14 november en 12 december 2014.
Van de bestuursvergaderingenzijn verslagen gemaakt door de secretaris. Na goedkeuring
van de verslagen zijn deze doorgezonden naar het Kabinet van de burgemeester ter attentie
van Antje Versluis.
Tijdens de vergadering van 31 januari heeft de heer Guus Westra te kennen gegeven de
taak als voorzitter op zich te nemen. Tot op dat moment was mevrouw Wil Kuijsten ad
interim voorzitter, die deze taak vanaf 15 maart 2013 naar tevredenheid heeft uitgevoerd.
Voor de vergadering van 14 november heeft mevrouw Ineke Sadée te kennen gegeven te
bedanken als bestuurslid. Door drukke werkzaamheden was haar beschikbare tijd te weinig
om zich goed te kunnen inzetten voor de Stichting.
Mevrouw Marian Verschuren heeft tijdig aangegeven dat zij als penningmeester in januari
2015 wil stoppen met haar werkzaamheden voor de Stichting. Mevrouw Verschuren heeft
deze taak van 11 juni 2012 naar tevredenheid uitgevoerd. Een opvolger voor haar is reeds
gevonden in de heer Theo Matser.
2. 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. Het beleidsplan is bijgesteld en is
nu geldig van 2015 toten met 2018.
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. Daarnaast wordt een contactlijst / adressenbestand
(CRM) bijgehouden.
De uitgevoerde activiteiten in 2014 worden in dit verslag vermeld bij het verslag van de
werkgroepen Croydon (hoofdstuk 3) en Gera (hoofdstuk 4).
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, te
onderhouden en uit te breiden.
Op 6 maart hebben Guus Westra en Wil Kuijsten een gesprek gehad met Antje Versluijs
(medewerker kabinet burgemeester). Voornaamste gesprekspunt was het voorstellen van
Guus Westra als voorzitter van de Stichting.
Tijdens het bezoek aan Gera in oktober heeft Wil Kuijsten een kort gesprek gehad met
burgemeester H. Kaiser. De heer Kaiser gaf aan graag een keer een gesprek te willen
hebben met voorzitter en secretaris. Dit gesprek heeft op 3 december, met aanwezigheid
van mevrouw Antje Versluijs, plaats gevonden.
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In de toekomst zal dit een vervolg krijgen, indien mogelijk met het voltallig bestuur.
Een resultaat van dit gesprek is dat we vergaderruimte kunnen gebruiken in het stadhuis.
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 de verslagperiode is
website geheel herzien. De Stichting is nu ook via Facebook te volgen.
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3. Werkgroep Croydon
3.1 Samenstelling werkgroep
De heer Paul van Heijst
De heer Bert Companjen
Mevrouw Wil Kuijsten-Speijers
Mevrouw Marianne Pas

voorzitter
religie
algemeen
welzijn jongeren/scouting

3.2 Vergaderingen
De initiatieven om uitwisselingen tussen beide steden te realiseren zijn summier en lopen per
jaar terug. Om die reden worden de vergaderingen van de werkgroepen van Croydon en
Gera samen gevoegd. In dit jaar zijn beide werkgroepen voor een overleg bij elkaar
gekomen. De vergaderingen vonden plaats op 14 april, 23 juni en 31 oktober, samen met de
werkgroep Gera.
3.3 Activiteiten
3.3.1 Uitwisselingen en contacten op het terrein van sport
Naast de bestaande contacten op sportgebied (judo, rugby, schermen) is het niet gelukt om
nieuwe contacten voor sport op de agenda te zetten.
3.3.2 Uitwisseling en contacten op het terrein van educatie
Mei: Een tweetal studenten van ROC A12 uit Velp heeft stage gelopen op het gemeentehuis
van Croydon. Lea Goddard, onze contactpersoon op het gemeentehuis in Croydon, heeft de
stagiaires begeleid. Hij is uitermate tevreden over de samenwerking.
3.3.3 Uitwisseling en contacten op het terrein van kunst en cultuur
In de verslagperiode zijn er geen contacten / uitwisselingen geweest op het gebied van kunst
en cultuur.
3.3.4 Uitwisseling en contacten op het terrein van welzijn en sociaal werk
In de verslagperiode zijn er geen contacten / uitwisselingen geweest op het gebied van
welzijn en sociaal werk.
3.3.5 Uitwisselingen en contacten op overige terreinen
Juli: Er is telefonisch contact geweest met de contact persoon van de politie in Croydon, de
heer George Shannon, over de organisatie van de fietstocht. Een Sponseringsfietstocht van
de politie van Croydon, vanuit Croydon naar Arnhem, voor het goede doel: de Marie Curie
Cancer Foundation.
September: Sponseringsfietstocht van de politie van Croydon.
http://content.met.police.uk/News/Croydon-officers-set-off-on-326-mile-charity-bikeride-toArnhem
Een 50 tal politie- en brandweermensen heeft vanuit Croydon de tocht naar Arnhem per fiets
afgelegd voor het goede doel: de Marie Curie Cancer Foundation. www.mariecurie.org.uk
De tocht is voor de 7e keer uitgevoerd.
Zij zijn bij het stadhuis met luid applaus ontvangen en verwelkomd. De burgemeesters van
zowel Croydon, Madam Mayor, Councillor Manju Shahul-Hameed, als Arnhem, de heer
Herman Kaiser, waren bij deze ontvangst aanwezig. Het ontvangstcomité bestond verder uit
unithoofd van de politie Herman van Haarlem, mevrouw Antje Versluijs, medewerkster
kabinet burgemeester en enkele leden van de werkgroep Croydon, die als waardering rode
rozen aan de fietsers hebben uitgedeeld.
3.3.6 Contacten en bezoeken werkgroepen Arnhem en Croydon
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April: Mailcontact met Lea Goddard gehad over de stand van zaken betreffende de CroydonArnhem link, maar heeft niet geleid tot enig resultaat voor uitwisseling van contacten en/of
uitwisselingen van activiteiten.
De werkgroep heeft dit jaar geen bezoek aan Croydon afgelegd.
3.3.7 Officiële bezoeken
September: De burgemeester van Croydon, Madam Mayor, Councillor Manju ShahulHameed, is met een kleine delegatie, aanwezig geweest bij de herdenking van de slag om
Arnhem.
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.

Links met |Croydon 2014:
http://news.croydon.gov.uk/croydons-arnhem-link-remembered
http://insidecroydon.com/2014/09/26/solemn-moments-to-remember-arnhem-events-of-70years-ago
http://www.croydonrotaryclub.org.uk/February,%20March%20&%20April%202014%20%20N
ewsletter%20No%2021.pdf
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4. Werkgroep Gera
4.1 Samenstelling Werkgroep
Mevrouw Marianne Pas-Hendriks
De heer Bert Companjen
Mevrouw Wil Kuijsten-Speijers
Mevrouw Ineke Sadée-van Uden

voorzitter
religie
algemeen
educatie (tot 12 november 2014)

4.2 Vergaderingen
Vergaderingen van de werkgroep vonden plaats op 14 april, 23 juni en 31 oktober, samen
met de werkgroep Croydon.
4.3 Activiteiten
4.3.1 Uitwisselingen en contacten op het terrein van sport
Januari: Op verzoek van het Netzwerk Gera-Arnheim zijn de gegevens van de
contactpersoon van de Triatlon Vereniging Arnhem doorgegeven om een rechtstreekse
uitnodiging voor deelname aan de Powertriatlon in Gera te kunnen versturen.
www.powertriathlon.de www.triathlonarnhem.nl
4.3.2 Uitwisselingen en contacten op het terrein van educatie
Februari: Op 24 februari begon een bezoek aan de Staatliche Berufs Bildende Schule
(SBBS), afdeling Autotechniek in Gera. Namens de opleiding Autotechniek van het ROC Rijn
IJssel zullen de heren Wenting, Duifhuizen en Grutters onderzoeken hoe opleiding en werk
worden georganiseerd en of er in de toekomst mogelijkheden bestaan voor het uitwisselen
van studenten voor stages. www.rijnijssel.nl www.sbbs-technik.de
September: Ook dit jaar is de Integrierte Gesamt Schule Gera (IGSG) weer aanwezig
geweest met een aantal leerlingen bij de International Airborne Youth Conference.
www.airborneconference.com www.igsgera.de
4.3.3 Uitwisselingen en contacten op het terrein van kunst en cultuur
Maart: Het kunstproject in Gera waaraan 4 studenten en 1 docent van het ROC Rijn IJssel
zouden deelnemen is uitgesteld omdat het tijdstip erg ongunstig was gekozen. Waarschijnlijk
zal dit in 2015 plaatsvinden.
Juni: In het weekend van 29 en 30 juni bracht een delegatie van Arnhem Sinfoniëtta een
werkbezoek aan het Cantabile koor in Gera om te praten over een mogelijke samenwerking.
Dit Arnhems Symfonie orkest zal in 2015 haar 70-jarig bestaan vieren. De bedoeling is om
samen met het koor Cantabile uit Gera in april 2 concerten te geven in Gera waarna het koor
in november Arnhem zal bezoeken voor enkele concerten.
www.arnhem-sinfonietta.nl www.cantabile-gera.de
November: Op 9 november 2014 was het 25 jaar geleden dat “de muur” viel
De Stichting Jumelage Arnhem heeft hier aandacht aanbesteed.
In samenwerking met het Rijn IJssel College en Bibliotheek Arnhem ontstond het plan om op
8 november in Rozet een presentatie te houden onder het moto: “Friedliche Revolation” – 25
jaar val van de ‘muur’. Dit maakte het mogelijk om de SJA onder de aandacht van het van
Arnhemse publiek te brengen en uit te leggen wat zij doet.
Tevens werden we in de gelegenheid gesteld een tentoonstelling te laten zien die in Gera
was gemaakt naar aanleiding van de 20ste herdenking van de val van de muur.
Deze bestond uit originele foto’s die werden gemaakt rondom de val van de muur en
samengesteld door Jugendhaus Shalom en het Evangelisches Stadtjugendpfarramt in Gera.
Een portret van die tijd en wij zijn dankbaar dat wij deze tentoonstelling mochten lenen.
Tijdens een ontmoeting met de heer Ralf Rauch, oud Oberbürgermeister van Gera vertelde
hij dat hij kortgeleden tijdens een lezing zijn persoonlijke geschiedenis had verteld en er werd
direct van de gelegenheid gebruik gemaakt hem voor eenzelfde doel naar Arnhem uit te
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nodigen. De lezing van de heer Rach in Rozet over zijn persoonlijke belevenissen, over de
val van de muur en “Die Wende” die daarop volgde, had grote belangstelling en was
fascinerend.
We zijn zeer verheugd dat de voormalige Oberbürgemeister de heer Ralf Rauch nu ook zal
deelnemen aan het ‘Netzwerk Gera-Arnheim’, onze club van contacten in Gera.
Voorts werd er een documentaire ‘Marienborn’ vertoond, opgenomen in 2014 in de
gelijknamige plaats. Hierin vertelden de bewoners over hun ervaringen voor, tijdens en na de
val hetgeen een indringende blik geeft in hun leven van toen en nu.
www.bibliotheekarnhem.nl www.rozet.nl http://marienborn-film.nl/ Gelebte-freundschaftdas-netzwerk-gera-arnheim-hat-einen-neuen-mitstreiter-den-ehemaligenoberbuergermeister-Rald-Rach
4.3.4 Uitwisselingen en contacten op het terrein van welzijn en sociaal werk
Juni: Tijdens het internationale cultuur en muziekfestival in Gera was er een discussieronde
over de integratie van buitenlanders in de stad met deelname uit verschillende partnersteden
van Gera. Dit heeft niet geleid tot uitwisseling van contacten en/of activiteiten.
4.3.5 Uitwisselingen en contacten op overige terreinen
Maart: Tijdens het jaarlijkse Köcheball in Gera waren ook dit jaar, inmiddels voor de 7de keer,
Rob Ancona en Maarten van der Neut de Arnhemse vertegenwoordigers en hebben zij een
Nederlands gerecht voorgesteld aan het publiek.
4.3.6 Contacten en bezoeken werkgroepen Arnhem en Gera
September: Tijdens de Airborne Herdenkingen waren namens het Netzwerk Gera-Arnheim
Birgit Muncke, Michael Kleim en Jeanette Schulze aanwezig.
Oktober: Ineke Sadée, Wil Kuijsten en Marianne Pas zijn namens de werkgroep Gera, op
uitnodiging van het stadhuis van Gera, aanwezig geweest om de festiviteiten rond het
jubileum ‘Gera 777’ mee te vieren.
4.3.7 Officiële Bezoeken
September: De stad Gera werd tijdens de Airborne / Market Garden Herdenkingen dit jaar
vertegenwoordigd door Kurt Dannenberg (burgemeester van Gera) en mevrouw dr. Babett
Brehme (Präsidiumsmitglied Breiten- und Freizeitsport). Namens het Netzwerk GeraArnheim waren Birgit Muncke, Michael Kleim en Jeanette Schulze aanwezig. De heer
Dannenberg en mevrouw Muncke legden een krans namens de inwoners van de stad Gera.
Tevens was de pers vertegenwoordigd in de persoon van Steffen Weisz van de krant Mein
Anzeiger en Heinz en Christiane Roeske van het Offenes Kanal (het plaatselijke
burgertelevisie kanaal). Market-garden-erinnerung-an-die-offensive-der-allierten-imgelderland-vor-70-jahren / Meinanzeiger.de/gera/politik/arnheim-reicht-die-hand-geraerschueler-von-den-gedenkfeiern-fuer-die-opfer-der-schlacht-um-arnheim-ergriffen
Oktober: Burgemeester Kaiser bezocht Gera om kennis te maken met de stad en om deel te
nemen aan de festiviteiten rond het jubileum waarbij 777 jaar stadsrechten werd gevierd.
Gera-viert-jubileum-777-jaar-stadsrechten
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5. Financiën
5.1 Resultatenoverzicht 2014
kostensoorten
administratiekosten en
verzekeringen
reis- en verblijfkosten
representatie en communicatie
(PR)
bijzondere activiteiten
overige en algemene
bestuurskosten
jaartotaal 2014
begroting 2014

werkgroep
Gera

werkgroep
Croydon

€
€

25,00
397,50

€
€

25,00
50,00

€
€

216,00
282,18

€

105,00

€
€

75,00
995,68

€
€

75,00
255,00

€

1.900

€

1.900

dagelijks
bestuur

TOTAAL
Stichting
499,13
647,50

€
450
€ 2.200

€ 1.263,89
€
-

€ 1.584,89
€ 282,18

€
850
€ 1.050

€ 300,00
€ 2.213,02

€ 450,00
€ 3.463,70

€

€

€

€
€

449,13
200,00

1.200

baten
subsidie gemeente Arnhem
Rentes

€
€

begroting
2014

450

€ 5.000

5.000

Stichting
€ 5.000,00
€
66,07
€ 5.066,07

jaarinkomsten

€

RESULTAAT 2014

1.602

Balans ultimo 2014
Activa

31-12-2014
€
€
€

kas Croydon en Gera
bank(en)

Passiva

1-1-2014
72
9.943
10.014

€
€
€

31-12-2014

Eigen vermogen
Voorzieningen
internet en communicatie
bijzondere activiteiten

408
8.004
8.412

1-1-2014

€

1.500

€

1.500

€
€
€

1.500
7.016
10.014

€
€
€

1.500
5.412
8.412

Begroting 2015
kostensoorten
administratiekosten en
verzekeringen
reis- en verblijfkosten
representatie en communicatie
(PR)
bijzondere activiteiten
overige algemene bestuurskosten
jaartotaal 2015
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werkgroep
Croydon

€
25,00
€ 1.000,00

€
€

25,00
300,00

€
€

250,00
200,00

€ 300,00
€ 1.500,00

€

499

€

648

€
€
€

€
€
€

200,00
525,00
75,00

€ 1.300,00
€
€ 300,00

€ 1.700,00
€ 1.050,00
€ 450,00

€

1.585

€

282

€

450

€ 1.125,00

€ 2.050,00

€ 5.000,00

€

3.464

200,00
525,00
75,00

€ 1.825,00

dagelijks
bestuur

TOTAAL
Stichting

werkgroep
Gera

werkelijk
2014

5.3 Toelichting bij het financieel verslag 2014
Algemeen
De Stichting is een intermediair; geen uitvoerder of direct betrokkene bij uitwisselingen.
Primair heeft de Stichting een organisatorische taak.
De Stichting beschikt dan ook niet over 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.
Zowel begroting als resultatenrekening worden gesplitst in drie onderdelen, waarbij ieder
onderdeel een vorm van eigen beleid en verantwoordelijkheid heeft, weliswaar binnen de
grenzen van de algehele verantwoordelijkheid van de Stichting.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
De werkgroepen Croydon en Gera hebben een eigen voorzitter en leden.
Toelichting bij de resultatenrekening voor 2014
De post ‘reiskosten’ varieert per jaar, omdat niet ieder jaar evenveel uitwisselingen behoeven
te worden georganiseerd.
De ‘standaardkosten’ van het bestuur hebben betrekking op: verzekeringen, administratie,
drukwerk (o.a. het jaarverslag), bankkosten, kosten Kamer van Koophandel en kosten voor
de website.
Toelichting bij de begroting voor 2015
De begroting 2015 ziet er als volgt uit:
 Algemene bestuurskosten
 Specifieke kosten werkgroep Croydon
 Specifieke kosten werkgroep Gera

€ 2050
€ 1125
€ 1825

Deze begroting wordt bepaald door de toewijzing van de financiële middelen aan
bovenstaande subgroepen. De hoogte bij de laatste twee posten is verschillend aangezien
de vraag vanuit Gera groter is dan die uit Croydon.
Wat betreft de kosten voor de ‘website’ zullen deze jaarlijks structureel worden verhoogd. Dit
is het gevolg van de steeds toenemende digitale communicatie in de huidige maatschappij.
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