Jaarverslag Stichting Jumelage Arnhem
Over het jaar 2015

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.

1

2

Inhoudsopgave

Voorwoord

5

1

Samenstelling Bestuur

7

1.1

Bestuursvergaderingen

7

2

Bestuursbeleid en activiteiten

7

2.1

Beleids- en activiteitenplan

7

2.2

Werkzaamheden van het bestuur

7

3

Werkgroep Croydon

9

3.1

Samenstelling Werkgroep Croydon

9

3.2

Vergaderingen

9

3.3

Activiteiten

9

3.4

Officiële bezoeken

9

4

Werkgroep Gera

10

4.1

Samenstelling Werkgroep Gera

10

4.2

Vergaderingen

10

4.3

Activiteiten

10

4.3.1

Uitwisseling en contacten op het terrein van sport

10

4.3.2

Uitwisseling en contacten ophet terrein van educatie

10

4.3.3

Uitwisseling en contacten op het terrein van kunst en cultuur

10

4.3.4

Officiële bezoeken

10

5

Financiële verantwoording

11

Resultatenrekening

11

Begroting 2016

12

3

4

Voorwoord
2015 was voor de Stichting Jumelage Arnhem relatief rustig jaar. Het stichtingsbestuur heeft zich
kunnen uitbreiden met een nieuwe voorzitter van de werkgroep Gera, mevrouw Femke van Ottele.
De vergaderingen van de stichting SJA hebben dit jaar plaatsgevonden in het gemeentehuis van
Arnhem. Dit is ons goed bevallen en zal ook voor 2015 gecontinueerd worden.
De website is blijvend vernieuwd, als ook de Facebookpagina die zijn werk gedaan heeft om enige
bekendheid aan Jumelage tot stand te brengen. De LinkedIn van de Jumelage zal komend jaar meer
aandacht krijgen. Dit met doel om meer communicatie mogelijk te maken met betrokkenen in de
samenleving van Arnhem.
Het beleidsplan was in 2014 aangepast en geldt nu van 2015 tot en met 2018.
Betreffende de activiteiten terugkijkend op 2015 komen die overeen met de vorige jaren. Over de
activiteiten met Gera kunnen we tevreden zijn met betrekking tot de gerealiseerde contacten,
uitwisselingen, tentoonstellingen en dergelijke.
Ook dit jaar blijft Croydon in deze duidelijk achter. Zowel als het gaat om gerealiseerde contacten,
uitwisselingen, als met betrekking van enig 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 in navolging van 3 december 2014, op vrijdag 25 september 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 vergaderen om voor de nodige feeling met het beleid van de gemeente Arnhem.
Mede om de twijfelachtige werkrelatie met Croydon heeft de heer Kaiser ons een verslag te doen
toekomen aangaande dit onderwerp, naar aanleiding van zijn bezoek aan het gemeentebestuur van
Croydon op 27 september 2015.
Een gemis is de toegezegde ondersteuning van de gemeente in de communicatie naar de Arnhemse
inwoners, Arnhemse verenigingen en andere organisaties en instellingen in Arnhem, om de functie
van de SJA kenbaar te maken. Dit zou ons moeten helpen aan meer bekendheid en om
initiatiefvragen te krijgen uit de Arnhemse organisaties. Voor 2016 zullen we dit opnieuw aan de
orde brengen.
Als alle betrokkenen bij een Jumelage en wij zelf ons initiatiefrijk blijven inzetten zal 2016 ons alleen
meer mogelijkheden bieden om tot uitvoering van onze missie en doelstelling te komen.
Guus Westra
Voorzitter SJA
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1. Bestuur
1.1 Samenstelling
De heer Guus Westra
Mevrouw Wil Kuijsten-Speijers
De heer Theo Matser
De heer Paul van Heijst
Mevrouw Marianne Pas-Hendriks
Mevrouw Femke van Ottele

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter werkgroep Croydon
Voorzitter werkgroep Gera (tot 30.01.20115)
Voorzitter werkgroep Gera (vanaf 16.10.2015)

1.2 Algemene bestuursvergaderingen
Het Bestuur heeft in het verslagjaar vijf maal vergaderd en wel op 30 januari, 13 maart, 12 juni, 25
september, tijdens deze vergadering waren de heer H. Kaiser en de heer A. Kerver gedeeltelijk
aanwezig, 6 november 2015.
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 30 januari heeft mevrouw Marianne Pas te kennen gegeven dat zij per
direct geen werkzaamheden voor de Stichting wil uitvoeren.
De werkzaamheden voor de werkgroep Gera zijn vanaf deze datum waargenomen door de heer Guus
Westra en mevrouw Wil Kuijsten.
In juli 2015 heeft mevrouw Femke van Ottele te kennen gegeven belangstelling te hebben voor een
functie in het bestuur van de Stichting. In oktober 2015 heeft zij zitting genomen in het bestuur en
gaat de werkzaamheden van de werkgroep Gera voor haar rekening nemen.
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.
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 2015 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.
De heer Guus Westra en mevrouw Wil Kuijsten hebben de Airborne herdenking bijgewoond en zijn
na afloop naar de bijeenkomst geweest, die door de gemeente Arnhem was georganiseerd.
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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Werkgroep Croydon

3.1

Samenstelling Werkgroep

De heer Paul van Heijst
De heer Bert Companjen
Mevrouw Wil Kuysten-Speijers
Mevrouw Marianne Pas-Hendriks

3.2

Voorzitter
Kerken en Religie
Algemeen
Welzijn – Scouting Arnhem (tot 30 januari 2015)

Vergaderingen

In de verslagperiode zijn de leden niet in vergadering bij elkaar geweest.

3.3

Activiteiten

Er hebben in de verslagperiode geen activiteiten plaatsgevonden.

3.4

Officiële Bezoeken

September: Tijdens de Airborne / Market Garden Herdenkingen dit jaar werd ons duidelijk dat de
burgemeester van Croydon, Madam Mayor Councillor Patricia Hay-Justice, met een kleine delegatie
aanwezig is geweest bij de plechtigheden rondom de herdenkingen.
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Werkgroep Gera

4.1

Samenstelling Werkgroep

Mevrouw Marianne Pas-Hendriks
Mevrouw Femke van Ottele
Mevrouw Wil Kuijsten-Speijers
De heer Bert Companjen

Voorzitter (tot 30.01.2015)
Voorzitter (vanaf 16.10.2015)
Algemeen
Kerken en Religie

4.2 Vergaderingen
In de verslagperiode kwamen enkele leden één keer in vergadering bij elkaar.
4.3 Activiteiten
4.3.1 Uitwisselingen en contacten op het terrein van sport
Op verzoek van het Netzwerk Gera-Arnheim zijn de gegevens van de contactpersoon van de
Wielerclub Arnhem doorgegeven.
4.3.2 Uitwisselingen en contacten op het terrein van educatie
In april 2015 begon een bezoek aan de Staatliche Berufs Bildende Schule (SBBS), afdeling
Autotechniek in Gera.
Leerlingen uit Gera hebben ook een bezoek gebracht aan Arnhem
www.rijnijssel.nl www.sbbs-technik.de
Op 11 april 2015 vond bij Rozet de ‘Actiedag Duitse Taal’ plaats. De belangstelling van redelijk. De
vraag is of een dergelijk iets door de Stichting georganiseerd moet worden.
Op 23 april 2015 was: ‘De Dag van de Duitse Taal’. Georganiseerd door het Rijn IJssel College. De
heer Ralf Rauch, oud Oberbürgermeister van Gera, was speciaal voor deze gelegenheid naar Arnhem
gekomen. Zowel de heer Ralf Rauch als de heer Herman Kaiser (burgemeester van Arnhem) hielden
een warm pleidooi voor de Duitse taal.
Van 11 juli tot 29 augustus 2015 was er in de bibliotheek Gera een tentoonstelling van werk van
studenten van het Rijn IJssel College. ‘Sign of the Times, Zeitzeichen’.
4.3.3 Uitwisselingen en contacten op het terrein van kunst en cultuur
In april 2015 bracht het orkest Arnhemse Sinfoniëtta een bezoek aan Gera. Samen met het koor
Cantabilee uit Gera hebben zij in Gera twee concerten verzorgd. Dit naar aanleiding van het 70-jarig
bestaan van het orkest.
In september 2015 bracht het koor Cantabilee een tegenbezoek aan Arnhem. De Stadhuishal was te
klein om op 27 september 2015 alle belangstellenden binnen te laten.
www.arnhem-sinfonietta.nl www.cantabile-gera.de
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).

10

5. Financiën
5.1 Resultatenoverzicht 2015
kostensoorten
Administratiekosten
reis- en verblijfkosten
representatie en communicatie (PR)
bijzondere activiteiten
overige en algemene bestuurskosten
jaartotaal 2015
begroting 2015

werkgroep
Gera
€
50,00
€
€ 950,00
€
€
€ 1000,00

werkgroep
Croydon
€
€
€

€

€

1.900

€
€
1.900

dagelijks
bestuur
€ 150,00
€ 650,00
€ 559,00
€
€ 412.00
€ 1771,00

TOTAAL
Stichting
€ 200,00
€ 650,00
€ 1176.00
€ 333.00
€ 412,00
€ 2771,00

€

€

1.200

Baten

begroting
2015
€ 400
€ 2000
€ 1500
€ 500
€ 600
€ 5.000

5.000

Stichting
€ 5.000,00
€
54,00

subsidie gemeente Arnhem
Rente
ADTA Radbout

€
jaarinkomsten

50,00

€ 5.104,00

RESULTAAT 2015

€ 2333,00

5.2.1 Balans ultimo 2015
Activa
kas Croydon en Gera
bank(en)

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
internet en communicatie
bijzondere activiteiten

31-12-2015
€
€
€

1-1-2015
72
11957
12029

31-12-2015

€
€
€

72
9943
10015

1-1-2015

€

1.500

€
€
€

3.000
7.529
12.029

€

1.500

€
2 500
€
6.015
€ 10 .015
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5.2.2 Begroting 2016
kostensoorten
administratiekosten
reis- en verblijfkosten
representatie en communicatie
bijzondere activiteiten
overige algemene bestuurskosten
jaartotaal 2016

Werkgroep
Gera
€
50,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 500,00
€
50,00

werkgroep
Croydon
€
50,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 500,00
€
50,00

dagelijks
bestuur
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
€ 200,00

TOTAAL
Stichting
€ 300,00
€ 1.600,00
€ 1.800,00
€ 1.000,00
€ 300,00

€ 1.400,00

€ 1.200,00

€ 2.400,00

€ 5.000,00

werkelijk
2015
€

200

€

650

€

1.176

€

333

€

412

€

2.771

5.3 Toelichting bij het financieel verslag 2015
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 2015
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 2016
De begroting 2015 ziet er als volgt uit:
•
•
•

Algemene bestuurskosten
Specifieke kosten werkgroep Croydon
Specifieke kosten werkgroep Gera

€ 2.400,00
€ 1.200,00
€ 1.400,00

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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