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1.

INLEIDING
De Stichting Oost-West Kontakten biedt u hierbij het jaarverslag van het jaar 2008
aan. Opnieuw kunnen we terugzien op een jaar vol activiteiten, zowel lokaal in de
sfeer van promotie en fondsenwerving, als internationaal door de contacten met
Litomyšl. Wij mogen terug kijken op een succesvol jaar.

2.

DOEL VAN DE STICHTING
Het doel van de Stichting Oost-West Kontakten is het bevorderen van duurzame,
vriendschappelijke contacten tussen de bevolking van Oost- en West-Europa, en in
het bijzonder tussen de inwoners van Roden, in de gemeente Noordenveld en die
van Litomyšl in de Tsjechische Republiek. De stichting voert aldus namens het
gemeentebestuur de afspraken van de stedenbandovereenkomst tussen
Noordenveld en Litomyšl uit. Zij werkt daarbij nauw samen met de Tsjechische
partnerorganisatie, de Litomyšl Evropa Club.
Uitgangspunten hierbij zijn:
 Het benutten en uitbreiden van het aanwezige maatschappelijke draagvlak,
 Het inschakelen van bestaande organisaties en instellingen,
 Het stimuleren van uitwisselingen,
 Wederzijds verruimen van de kennis van de nationale en plaatselijke cultuur.
 Het werven van fondsen voor projecten t.b.v. noodlijdende groepen in OostEuropa.

3.

ACTIVITEITEN.
De activiteiten van de stichting zijn in 4 categorieën te verdelen, die elkaar in
de praktijk dikwijls overlappen:
a. contacten: activiteiten ter ondersteuning van uitwisselingen en andere contacten
tussen organisaties, groepen en individuele personen in Noordenveld en
Litomyšl.
b. projecten: activiteiten die een projectmatig karakter hebben en veelal over
meerdere jaren lopen, of jaarlijks terugkeren.
c. promotie: activiteiten in de gemeente Noordenveld die tot doel hebben meer
bekendheid te geven aan de stedenband en de Tsjechische cultuur.
d. diversen: alle overige activiteiten die passen binnen de doelstelling van de
stichting.
Opgemerkt moet hierbij worden, dat als onderdeel van alle activiteiten van de
stichting waar enigszins mogelijk geprobeerd wordt om de inwoners van de
gemeente te informeren en hen erbij te betrekken via de plaatselijke media.
LITOMYŠL

EVROPA CLUB

Onze partnerorganisatie in Tsjechië is de Litomyšl Evropa club, waarin gemeentebestuur en particulier initiatief nauw samenwerken. Jaarlijks wordt er een
ontmoeting georganiseerd van delegaties van beide “clubs”; om en om in
Noordenveld en Litomyšl. Een delegatie vanuit Litomyšl is deze keer naar Roden
gekomen om het tienjarig bestaan van de gemeente Noordenveld te vieren. Tevens
werd dit bezoek gebruikt voor het jaarlijkse zakelijke overleg.
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4.

VERDERE CONTACTEN
De schaakclubs van Roden en Litomyšl
Meer dan 15 jaar hebben de schaakclubs van Roden en Litomyšl contact. Jaarlijks
vindt er een uitwisseling plaats. Het ene jaar wordt in Roden een schaakpartij
georganiseerd, het jaar daarop treffen de schakers elkaar in Litomyšl voor een
toernooi. Tegenwoordig is dit verschoven naar een keer per twee jaar. Afgelopen
jaar was het schaaktoernooi een onderdeel van de jubileumviering van het 750 jarig
bestaan van de stad Litomyšl. In juni werd dit toernooi gehouden waarbij de club
vanuit Litomyšl als winnaar uit de bus kwam. De club vanuit Roden was met 9 leden
naar Litomyšl afgereisd. Het volgende toernooi tussen de twee landen staat in 2011
op het programma en zal dan in Roden gespeeld worden.Naast de schaakcontacten
zijn er in de loop van de jaren ook vele vriendschappelijke contacten ontstaan die
tussen de toernooien door doorgaan.
Voetbalclub Nieuw Roden
Sinds 1993 heeft de voetbalclub een sterke band met TJ Jiskra Litomyšl. In het
kader van het 750-jarig bestaan van de stad Litomyšl werd een internationaal
toernooi georganiseerd, waartoe ook de v.v. Nieuw-Roden werd uitgenodigd. Op
vrijdagavond 29 mei vertrokken 30 B en C spelers met 12 begeleiders naar
Tsjechië. In de plaatselijke sporthal kon het kamp worden opgeslagen. Zaterdag
was een vrije dag om de festiviteiten in de stad te bezoeken. Zondag werd het
toernooi gehouden. De deelnemers kwamen uit Litomyšl, Levoča en Nieuw-Roden.
De bekers en taarten werden na afloop door de burgemeester uitgereikt. De dag
werd afgesloten met een gezellige bijeenkomst in het Sportcafé. Maandagmorgen
kon er op de bowlingbaan worden gespeeld, en werd een trip per bus door de
bossen rond Litomyšl gemaakt. Hierna konden nog wat souvenirs en proviand
worden ingeslagen, waarna ’s avonds werd vertrokken voor de reis naar huis. Het
was een fantastische reis, goed georganiseerd en de goede gastheren hadden alles
goed verzorgd. In 2010 zal waarschijnlijk het eerste elftal met de A junioren naar
Litomyšl gaan om een jubileum van TJ Jiskra mee te vieren.
AOC Terra Eelde
Tijdens de Kerstdagen in 2008 hebben enige leraren van het AOC Terra uit Eelde de
tuinbouwschool in Litomyšl bezocht. Dit was in het kader van uitwisseling en op
uitnodiging van de directeur van de Tsjechische school. Omdat de leerkracht, die de
reis moest voorbereiden, geen ervaring had met een uitwisseling met een school in
Tsjechië werd de hulp van Oost-West Kontakten gevraagd. Na een aantal bezoeken
van een delegatie van OWK die hun ervaring met scholen in Litomyšl hadden
ingezet, gaf de school aan het verder zelf af te kunnen handelen. Op het
programma stond het meewerken van de buitenlandse gasten aan het steken van
bloemen aan een corsowagen. Tijdens het verblijf van de leerlingen in Eelde hebben
enkele leden van OWK hen bezocht. Zij constateerden dat de leerlingen niet goed
op de hoogte waren van wat er van hun verwacht werd. Het zou kunnen zijn dat
communicatie een probleem was. Dit is jammer, door meer gebruik te hebben
kunnen maken van de ervaring van de leden van OWK had dit misschien opgelost
kunnen worden.
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5.

PROJECTEN.
Werkgroep Tsjernobyl.
2009 was voor de werkgroep Tsjernobyl een spannend jaar. Eind 2008 had de
regering van Wit Rusland een verordening afgekondigd, waarin het niet meer
toegestaan was voor kinderen om naar het buitenland te reizen. Ondanks dat, zijn
we als werkgroep begonnen met de voorbereiding, maar het bleef onzeker, tot eind
april het bevrijdende bericht kwam dat de verordening was ingetrokken. Met de
medewerking en hulp van onze sponsors is het gelukt om in de resterende tijd alles
weer te organiseren, zodat een groep van 24 kinderen en 3 begeleiders naar Roden
kon komen.
Na de ontvangst op de Deel (op vrijdag 15 mei), zijn de kinderen onder gebracht bij
de gastgezinnen voor een enerverend en vooral plezierig verblijf. Dagelijks konden
de kinderen naar de Bomenburcht, dat dienst deed als uitvalsbasis voor alle
uitstapjes en de ruimte was voor ‘schoolse’ activiteiten. In het begin zag je de
kinderen de kat uit de boom kijken, maar na verloop van tijd veranderde dat snel.
Aan alle activiteiten werd met veel plezier meegedaan. Hoogtepunten waren het
bezoek aan de dierentuin, Appelscha, Kindermuseum en het dagje uit naar
Schiermonnikoog. Tijdens dat uitstapje werd er zelfs gezwommen in de zee,
ondanks het bewolkte weer en het koude water! Een volledig nieuwe belevenis voor
de kinderen.
Dat de kinderen van een feestje houden is ook duidelijk geworden. In Leek werd er
in de Westwing een Disco georganiseerd. Vooral de eigen Russische muziek viel
zeer in de smaak en de beentjes gingen vlot van de vloer. Op de slotavond werd het
feestvieren nog even dunnetjes over gedaan, met onder andere een goochelaar op
het programma. Ook het eigen optreden van de kinderen was een succes.
Maar ja, aan alles komt een einde en dat geldt ook voor het bezoek van de
kinderen. Op donderdag 11 juni stond de bus weer klaar voor een lange reis terug
naar Wit Rusland. Zoals altijd viel het afscheid nemen weer zwaar en kon iedereen
het niet droog houden. Het weer werkte ook niet mee en in de stromende regen
werd de reis aanvaard. Vrijdagnacht kregen we het telefoontje dat iedereen weer
veilig was aangekomen. Ook dit jaar was er sprake van een goed bezoek van de
kinderen, dat zonder noemenswaardige problemen is verlopen.
Smetanareis
Er wordt in principe om het jaar een culturele reis naar het Smetana Festival in
Litomyšl georganiseerd. In 2009 was er om die reden geen reis. Wel is de
Werkgroep Smetanareizen reeds eind 2009 gestart met de voorbereidingen voor de
reis in 2010.
’t Vrolik
Het is al weer tien jaar geleden dat enkele leden van de Stichting Oost-West
Kontakten het initiatief namen om een projectkoor op te richten. De noodzaak
daartoe ontstond toen bleek dat geen enkel koor uit de gemeente Noordenveld in
staat was om als geheel koor gehoor te geven aan een uitnodiging van een koor uit
de partnergemeente Litomyŝl. Het opgerichte projectkoor kreeg de naam ’t Vrolik.
Deze naam bestaat uit de beginletters van “Vriendschap Roden Litomyŝl Koor”.
Het koor gaf in 2008 gehoor aan de uitnodiging om samen met het gemengde koor
Vlastimil uit Litomyŝl een concert te geven in Litomyŝl en in Chrudim ter
gelegenheid van het 145-jarig bestaan van Vlastimil. Aan dat concert werkte tevens
Chorus Minor mee uit de Slowaakse stad Levoča (Levoča is ook een partnergemeente van Litomyŝl). De toen opgedane ervaringen waren een inspiratiebron
voor de werkgroep om een dergelijk concert ook in Roden te organiseren.
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Beide koren werden toen reeds uitgenodigd om naar Roden te komen om ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van ’t Vrolik een gezamenlijk concert in
Roden te geven. Gelijktijdig werd ook KOS, het koor van de pedagogische school uit
Litomyŝl, uitgenodigd. De werkgroep was erg content met het feit dat alle koren
gehoor gaven aan de uitnodiging en kon vervolgens aan de slag met de
voorbereiding van het project 2009.
De muziekkeuze van ’t Vrolik werd vooral gebaseerd op het herdenkingsjaar van
Joseph Haydn ter gelegenheid van zijn 200 e sterfdag. Op het programma van ’t
Vrolik kwamen drie klassieke werken:
- An die Sonne, van Franz Schubert
- Der Sturm, van Joseph Haydn
- Komm holder Lenz, uit de vier jaargetijden, eveneens van Joseph Haydn.
Tijdens het concert in Litomyŝl waren de dirigent van ‘t Vrolik en de werkgroep erg
onder de indruk van twee werken die Chorus Minor op het programma hadden
staan, te weten Tvůj Kříž en Modlitba Pána na Hoře Olivetskè. Beide werken
werden door ’t Vrolik in het najaarsconcert van 2008 in Roden uitgevoerd. In
overleg met de dirigent van ’t Vrolik en met die van Chorus Minor werd besloten om
beide werken ook gezamenlijk in het jubileumconcert van ’t Vrolik ten gehore te
brengen. Ter afsluiting van het concert werd de ‘Kleine Orgelmesse” van Joseph
Haydn en een bewerking van “Ode an die Freude” van Ludwig van Beethoven op het
programma gezet, te zingen door alle deelnemende koren en met medewerking van
een solistenkwartet.
Op donderdag 29 oktober 2009 was het zover. De gasten arriveerden op
verschillende tijdstippen in Roden. De koorleden van Vlastimil en van Chorus Minor
werden ondergebracht bij gastgezinnen en KOS werd ondergebracht in de
groepsaccommodatie “De Zwerfsteen” te Roderesch. Vrijdag 30 oktober begon voor
KOS met een bezoek aan het muziekmuseum in Eelde; de leden van Vlastimil en
Chorus Minor konden de ochtend naar vrije keuze indelen. Vrijdagmiddag was het
omgekeerde het geval, toen bezochten de leden van Vlastimil en Chorus Minor het
muziekmuseum. Om zes uur ’s avonds startte de feestavond ter gelegenheid van
het 10 jarig bestaan van ’t Vrolik met een gezamenlijk buffet in Onder de Linden.
Aansluitend aan het buffet verwelkomde Tom Meijer de gasten en de leden van
Stichting Oost-West Kontakten, waarbij Liba Noya uit Groningen de toespraak voor
onze buitenlandse gasten in het Tsjechisch vertaalde. Hierna feliciteerde ieder
gastkoor ons op muzikale wijze en mochten wij diverse cadeaus in ontvangst
nemen. Ook was er muzikale inbreng door leden van ’t Vrolik. Als herinnering aan
ons 10-jarig jubileum werd aan de buitenlandse gasten een eurocalculator met
inscriptie aangeboden. De avond eindigde met muziek van twee DJ’s, waarop naar
hartelust werd gedanst.
Zaterdag 31 oktober begon het serieuze werk. Op twee locaties konden de
deelnemende koren ’s ochtends hun laatste repetitie houden. ’s Middags volgde de
repetitie van de gezamenlijke werken met alle koren. Tijdens het concert, dat om
acht uur aanving, kon het publiek genieten van de werken die de verschillende
koren uitvoerden. Met name de muziekkeuze en het feit dat de koren uit drie
verschillende Europese landen afkomstig waren, gaven dit concert een
internationaal karakter. De werkgroep was erg verheugd over het grote aantal
bezoekers aan het concert. De zaal zat nagenoeg vol.
Na een openingswoord van Tom Meijer volgde een toespraakje van Jan Smit als
voorzitter van OWK en van Oeds Keijzer, de wethouder van cultuur van de
gemeente Noordenveld. Als tolk voor de buitenlandse gasten werd een beroep
gedaan op Liba Noya uit Groningen.
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’t Vrolik, dat onder leiding stond van dirigent Bernard Slofstra en op de piano
begeleid werd door Jan de Roos, opende het concert met de drie klassieke werken.
Vervolgens was het podium voor Vlastimil, onder leiding van dirigent Martin
Profous. Het koor bracht liederen van diverse componisten ten gehore. Als laatste
voor de pauze betrad KOS het podium, onder leiding van dirigent Milan Motl. Het
publiek kon genieten van zang waar ook showelementen aan te pas kwamen. Het
publiek reageerde enthousiast op dit optreden met een staande ovatie. Na de pauze
was het de beurt aan Chorus Minor dat eveneens een erg afwisselend programma
had. Dit koor stond onder leiding van dirigent Mária Kamenická. Na het optreden
van Chorus Minor voegde ’t Vrolik zich bij dat koor op het podium en werden Tvůj
Kříž en Modlitba uitgevoerd, het ene lied onder leiding van Bernard Slofstra en het
andere onder leiding van Mária Kamenická. Het publiek, maar ook de zangers zelf,
waren erg onder de indruk van de wijze waarop beide liederen werden gezongen.
De leden van ’t Vrolik kregen direct complimenten van de leden van Chorus Minor
op de goede uitspraak.
Als slot van het concert voegden de leden van KOS en Vlastimil zich bij de koren op
het podium. Onder leiding van Bernard Slofstra werd eerst de Kleine Orgelmesse
uitgevoerd, waarbij Jan de Roos het gezamenlijke koor op het orgel begeleidde. Aan
deze mis werkten tevens de solisten Jeanet Schuring, sopraan, Diana van Kaam,
alt, Aart Schutte, tenor, en Frits Vugteveen, bas, mee. Deze mis staat ook bekend
onder de naam Missa Brevis Sancti Joannis de Deo in B. Als klapstuk van het
concert volgde een bewerking voor vierstemmig koor van de Ode an die Freude uit
de negende symfonie van Ludwig van Beethoven met het bekende Alle Menschen
werden Brüder. Het publiek kon als toegift met het laatste deel van dit werk
meezingen.
De werkgroep kijkt met een tevreden gevoel terug op dit in alle opzichten geslaagd
project. Als afsluiting van het project zal op 24 januari 2010 een reünie gehouden
worden waarvoor iedereen, die in het verleden al eens deelnam aan een project van
’t Vrolik, kan deelnemen.
Boekenmarkt.
De Kerngroep Boekenmarkt Roden, bestaande uit zes leden, organiseert ieder jaar
tussen Kerst en Oud en Nieuw een boekenmarkt. De Kerngroep doet dit onder de
vlag van twee Roder Stichtingen, te weten De Stichting Oost-West Kontakten en de
Stichting Ghana Werkgroep Roden. De opbrengst van de markt wordt tussen deze
twee stichtingen verdeeld en komt ten goede aan de Werkgroep Kinderen
Tsjernobyl en diverse ontwikkelingsprojecten in Ghana.
Om de onderlinge verantwoordelijkheid en afstemming tussen vorengenoemde
Stichtingen en de Kerngroep vast te leggen, is op 2 april 2008 een Convenant van
Samenwerking tussen de partijen gesloten. Op maandag 28 en dinsdag 29
december vond de verkoop van de boeken plaats in de Boskampschool, waarvan de
opbrengst, mogelijk als gevolg van het slechte weer, iets minder was dan in het
topjaar 2008. Deze keer moest er verhuisd worden naar verschillende locaties. Door
niet meer gebruik te kunnen maken van de Prins Willem Alexander Hoeve en de
voormalige Brabantiafabriek, voor de aanvoer en het sorteren van de boeken,moest
er gezocht worden naar een ander onderkomen. Gelukkig kregen we in juli van de
gemeente Noordenveld de mogelijkheid om voor dit doel de oude Scheepstraschool
te gebruiken. Met de tafels uit het Dorpshuis van Roderwolde en met medewerking
van de Buurtvereniging Leutingewolde, werd de school voor ons doel geschikt
gemaakt.
Vanaf half oktober is door vele vrijwilligers hard gewerkt aan de aanvoer, sorteren,
rubriceren, prijzen enz. van de boeken. Zonder deze 100 enthousiaste vrijwilligers
zou deze boekenmarkt niet gerealiseerd kunnen worden.
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Wij zijn daarom erg dankbaar dat men dit al vele jaren op zich neemt. Vanaf 14
december tot en met 24 december is de Boskampschool ingericht. Boeken werden
aangevoerd en uitgestald op de tafels. Vooral de aanvoer werd erg bemoeilijkt door
de vele sneeuwval. Met de opbrengst en het aantal bezoekers gezien het weer, zijn
we erg tevreden. De werkgroep “Kinderen van Tsjernobyl”kan hierdoor verder met
zijn project.
Quiltgroep
In 2009 zijn er geen uitwisselingsbezoeken afgelegd. Wel is er constant mailverkeer
geweest en zijn de groepen in beide plaatsen zeer actief geweest. De Tsjechische
groep heeft haar werkterrein uitgebreid naar Slowakije, naar Levoča. Ook daar is nu
een zeer actieve kring bezig, die o.a. vertegenwoordigd was op de internationale
jaarmarkt in Litomyšl. De Litomyšlgroep heeft gedurende 2009 verscheidene
exposities georganiseerd, onder andere in Litomyšl en Hradec Kralovė. Ook namen
enkele leden van de groep deel aan de grote internationale tentoonstelling in Praag,
waar ze weer in de prijzen vielen.
De Rodense quiltgroep werd met een lid uitgebreid, tot ieders grote tevredenheid.
De werkgroep in Roden nam deel aan cursussen ter voorbereiding van de volgende
ontmoeting in april 2010. De bedoeling is om, naast de traditionele technieken, ook
experimentele technieken te gaan aanbieden. Daarnaast kwam de werkgroep elke
maand bij elkaar. Ook vanuit deze werkgroep werd (met groot succes) op landelijke
tentoonstellingen geëxposeerd.
In april 2010 zal de Rodense werkgroep een bezoek brengen aan Litomyšl. Er wordt
een workshop gegeven en er zal door de beide werkgroepen een bezoek gebracht
worden aan de internationale quilttentoonstelling in Praag. Beide groepen zullen
daar ook exposeren.

6.

PROMOTIE
Wereldkerstmarkt
Afgelopen jaar was het erg spannend of de Wereldkerstmarkt op 12 december weer
plaats zou kunnen vinden in restaurant Onder de Linden vanwege financiële
problemen daar. Ondanks deze problemen hebben we toch de mogelijkheid
gekregen de markt, zoals de afgelopen paar jaar, daar te mogen houden.
Deze kerstmarkt werd net als alle voorgaande markten georganiseerd in
samenwerking met de Wereld Winkel. Amnesty International en de Ghana
Werkgroep Roden kregen hier ook een kraam aangeboden.
Het lukt de inkoopgroep, ondanks de internationale crisis, nog steeds betaalbaar
kristal en andere speciale Tsjechische producten in Tsjechië te vinden en hier te
verkopen. Naast de Tsjechische artikelen werden zelfgemaakte kerststukken
verkocht.
Tijdens de markt trad het popkoor Puur twee keer op. Dit werd door het vele
publiek erg goed ontvangen. Er werd zelfs met de bekende kerstliederen
meegezongen. Dit alles te samen maakte deze kerstmarkt zo bijzonder.
Voor de publiciteit mochten we net als voorgaande jaren profiteren van de gewekte
belangstelling voor de “Weihnachtsmarkt” die op 12 december in het hele
dorpscentrum door de Vereniging voor Volksvermaken werd georganiseerd.
Gebleken is dat dit een duidelijke toename van het aantal bezoekers geeft.
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Inkoopgroep
Van 26 mei tot en met 29 mei heeft een delegatie van de inkoopgroep een reis
gemaakt naar Tsjechië met als doel artikelen in te kopen voor de Kerstmarkt. Het
was moeilijk afspraken te maken met voormalige leveranciers zoals kunstenaars,
galeries, fabrieken en andere bedrijven. Vele bedrijven waren dicht of failliet
vanwege de wereldcrisis. Met name in de “glassector” heerste algehele malaise.
Veel werkeloosheid. Door veel bij plaatselijke instanties te vragen en door het doen
van speurwerk is het ons afgelopen jaar toch gelukt de markt te voorzien van mooie
en betaalbare producten.
Naast het doen van inkopen in Tsjechië heeft de groep de laatste jaren kleine zaken
aangeschaft ten behoeve van de markt zoals stof voor het maken van kleden op de
tafels en verlichting. Dit alles om het geheel een mooie uitstraling te geven.
Wederzijdse toeristische promotie van Noordenveld en Litomyšl.
Een van de taken van Oost-West Kontakten is de belangstelling bij de burgers van
beide gemeenten voor elkaars leefwereld en cultuur te versterken. De Informatie
Centra van beide gemeenten (hier TIP geheten, Toeristen Informatie Punt) zouden
daartoe meer kunnen samenwerken. Overleg met de leidster van het IC in Litomyšl,
die Roden in 2008 zou bezoeken, kon helaas op het laatst geen doorgang vinden.
Maar toen zich in oktober 2009 2 medewerkers van het IC voegden bij de koren die
voor het Vrolik-jubileum naar Noordenveld kwamen, hebben we de gelegenheid
aangegrepen om een informatieve ontmoeting te organiseren met de directeur van
het Museum Kinderwereld, waarin het TIP is gevestigd. Hieruit vloeiden de afspraak
voort om uit te zoeken welke informatie over elkaars gemeenten in voor de
inwoners toegankelijke taal in de IC’s beschikbaar kon worden gesteld. Ook de
wederzijds websites zouden daarin een rol moeten krijgen. In overweging werd
genomen, dat een vertegenwoordiging van het TIP Noordenveld in 2010 een bezoek
aan Litomyšl zou brengen.
Stedenbandjournaal en website.
Schreven we vorig jaar, dat het Platform Samenwerkende Stedenbanden
Noordenveld een gezamenlijke uitgave het licht had laten zien, in april 2009 bleek
dit een te ambitieuze onderneming. De Vriendschapsband Noordenveld-Reichshof
werd opgeheven en de vier resterende stedenbandorganisaties hadden grote moeite
om tweemaal per jaar een aantrekkelijk blad te vullen.
Zoveel activiteiten waren er niet. Naar een alternatief werd gezocht en gevonden bij
het plaatselijke huis-aan-huisblad De Krant. Dit weekblad was bereid om een aantal
keren per jaar een pagina beschikbaar te stellen voor nieuws en informatie over de
internationale partnerschappen. Als doel gold weer het informeren van de achterban
en de organisaties die voor de stedenbanden belangrijk zijn, teneinde meer
betrokkenheid te stimuleren bij de internationale activiteiten. Onder de naam
‘Stedenbandjournaal’ presenteerden de vier organisaties zich voor het eerst in mei
met artikelen waarin zij zich voorstelden. Daarna werd de afspraak, dat per keer
één organisatie voor wat uitvoeriger berichtgeving zorgde en de andere daar kort
nieuws en aankondigingen aan konden toevoegen. Dat gebeurde in het verslagjaar
nog tweemaal.
Daarnaast werd een website onderhouden met informatie over de stichting en haar
activiteiten, verlucht met vele foto’s.
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7.

DIVERSEN.
Platform Samenwerkende Stedenbanden
Het
Platform
Samenwerkende
Stedenbanden
Noordenveld,
waarin
de
afvaardigingen van de stichtingen normaal enkele malen per jaar samen komen,
had het afgelopen jaar geen speciale activiteiten op het programma staan. Wel was
er onderling regelmatig overleg.
Delegatiebezoek aan Litomyšl
Vanwege het honderdjarig bestaan van de stad Litomyšl bezocht een delegatie van
de Stichting Oost West Kontakten, op uitnodiging van de gemeente Litomyšl,
Tsjechië van 29 mei tot 1 juni 2009. Op zaterdag 30 mei werd op het Smetanaplein,
in het centrum van de stad, een culturele markt georganiseerd, waar verschillende
groepen zich presenteerden. Oost West Kontakten deed dit door middel van een
“Hollandse”kraam waar typische Nederlandse producten geshowd en verkocht
werden. De tulpen van zijde, stroopwafels in verschillende verpakkingen en
kaasblokjes vielen bij de Tsjechen in goede aarde. Ondanks de kou mochten wij ons
verheugen op een goede belangstelling. De volksmuziek bij de Slowaakse kraam
naast ons, bracht veel gezelligheid.
“s Avonds tijdens de jaarvergadering, die deze keer gehouden werd in Litomyšl,
werd ter ere van het stadsjubileum, symbolisch een boom aangeboden aan de stad.
Dit werd gedaan in het overhandigen van een blad van de Ginkgo Biloba door
Jantine Pleizier. Zij memoreerde dat deze boom was gekozen omdat hij staat voor
o.a. vriendschap en hoopte dat de boom symbolisch zal staan voor de vriendschap
tussen Roden en Litomysl. Vanwege het feit dat het laat in het voorjaar was kon de
boom op dat moment niet meer geplant worden. Het toeval wilde dat de brandweer
uit Roden in de herfst materiaal naar Litomysl zou brengen. Op deze manier werden
wij in de gelegenheid gesteld de boom te laten vervoeren naar Tsjechië. Een
delegatie van de gemeente Noordenveld onder wie burgemeester Van der Laan die
de brandweer vergezelde, heeft de boom geplant.
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PLANNEN STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN VOOR 2010
De partnerschap tussen de Stichting Oost-West Kontakten en de Litomyšl Evropa
Club en de stedenbandovereenkomst tussen Noordenveld en Litomyšl bestaan 20
jaar. Dat wordt gevierd met extra activiteiten in de jaren 2010 en 2011, die we
hieronder met * aangeven.













Werkgroep Tsjernobyl voor oriëntatiereis naar Wit-Rusland.
Quiltgroep geeft workshop in Litomyšl en werkt mee aan tentoonstelling in
Praag.*
Blaasorkest Smetanahuis komt naar Roden in mei voor concerten i.s.m. de
Vereniging voor Volksvermaken Roden.*
Werkgroep Tsjernobyl ontvangt groep kinderen uit Wit-Rusland in mei/juni.
Smetanareis in juni naar Tsjechië.
Concert door organist Erwin Wiersinga tijdens het Smetanafestival in Litomyšl.*
Optredens Showband Muziekvereniging Noordenveld tijdens het Smetanafestival
in Litomyšl.*
Voetbalclub Nieuw-Roden naar Litomyšl.
Inkoopgroep OWK naar Tsjechië in september.
Expositie beeldende kunstenaars uit Litomyšl in Roden 5 t/m 21 november
i.s.m. de sectie BK van de Culturele Kring Roden en Verkuno.*
landelijke bijeenkomst Vereniging Nederland Tsjechië en Slowakije in Roden op
20 november.
Delegatie LEC naar Roden rond 20 november.
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PLANNEN STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN VOOR 2011
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Viering jubileum met concert door ’t Vrolik en feestelijke bijeenkomst op 20
november.*
Wintermarkt in De Hullen.
Wereldkerstmarkt i.s.m. Wereldwinkel.
Boekenmarkt i.s.m. Ghana Werkgroep Roden.

Tsjernobyl-werkgroep ontvangt groep kinderen uit Wit-Rusland.
Delegatie OWK naar Litomyšl.*
Concertbezoek ’t Vrolik aan Litomyšl.
Inkoopgroep naar Tsjechië.
Expositie beeldende kunstenaars van Verkuno in Litomyšl.*
Schaakclub Roden naar Litomyšl.
Voetbalclub Nieuw Roden ontvangt club uit Litomyšl.
Wereldkerstmarkt.
Hullenmarkt.
Boekenmarkt.

BESTUUR
In het verslagjaar is de nieuwe bestuursstructuur een feit geworden. Op 30
december zijn de statuten dienovereenkomstig gewijzigd bij notariële acte. De
essentie van deze veranderingen is dat de uitvoerende groepen van OWK nu als
werkgroep een vaste vertegenwoordiger – bij voorkeur de werkgroepvoorzitter - in
het bestuur hebben en dus medeverantwoordelijk zijn voor het beleid van de hele
stichting. Omgekeerd is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van taken
door de werkgroepen. De ‘losse’
leden van de bestaande ‘ondersteunende
werkgroep OWK’ zijn ook bestuurslid geworden en daarmee is de medezeggenschap
die zij als ‘werkgroeplid’ eigenlijk altijd al hadden, juridisch geformaliseerd.
Uit het bestuur is een dagelijks bestuur gekozen. In een Huishoudelijk reglement
zullen deze verhoudingen en taken verder worden uitgewerkt, voor zover de
statuten daarin niet voorzien.
Bestuursleden op 31 december 2009

naam bestuurslid

taken op 31-12-2009

Maarten Baak
Anna Blom
Brigitta Barth
Ria Fröling
Ada Heida
Tom Meijer
Willemien Meijer
Jan Nijland

Werkgroep Smetanareizen en webmaster
bestuurslid
contactpersoon met Tsjechië
Inkoopgroep
bestuurslid
vz Werkgroep ‘t Vrolik
bestuurslid
DB, Werkgroepen ’t Vrolik en publiciteit,
webmaster
DB (penningmeester)
DB (secretaris), Platform Samenwerkende
Stedenbanden Noordenveld en Inkoopgroep
DB en Inkoopgroep
DB (voorzitter) en Werkgroep publiciteit
Werkgroepen Smetanareizen, Tsjernobyl
(penn.) en Kerngroep Boekenmarkt (penn.)
Quiltwerkgroep
vz Werkgroep Tsjernobyl

Chris Oosting
Jantine Pleizier
Trijnie Riks
Jan Smit
Alle Visser
Ina Visser
Jannes Wolthuis

nummer in
schema
4,8,10
10
7,10
5,10
10
3,9,10
10
1,3,8,10
1,10
1, 5, 10
1,5,10
1,8,10
2,4,9,10
6,10
2,10
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Bestuurstaken

1.

werkeenheid
Dagelijks bestuur

2.

Werkgroep Tsjernobyl

3.

Werkgroep ‘t Vrolik

Uitwisselingen van Tsjechische en Nederlandse
koormuziek door projectkoor ‘t Vrolik

4.

Werkgroep Smetana-reizen

Organiseren van culturele reizen naar Tsjechië,
m.n. naar het Smetanafestival in Litomyšl

5.

Werkgroep Tsjechië
promotie/inkoopgroep

In- en verkoop van artikelen die representatief
zijn voor de Tsjechische kunst en cultuur (o.a.
op Kerstmarkten).

6.

Quiltwerkgroep

Introduceren en ontwikkelen van quiltactiviteiten in Litomyšl en vica versa.

7.

Contactpersoon met Tsjechië

Communicatie met en vertalen bij contacten met
Tsjechische instellingen.

8.

Werkgroep publiciteit



9.

Externe Kerngroep Boekenmarkt
(samen met Ghana Werkgroep
Roden)

10.

Stichtingsbestuur

Info:

taken
 coördineren en afstemmen van de
activiteiten van de stichting en van de
diverse werkgroepen.
 beheer van de financiën.
 secretariaat van OWK.
 algemeen overleg over voortgang van
partnerschapactiviteiten tussen OWK en
Litomyšl Evropa Club.
 algemeen overleg met gemeentebestuur
Noordenveld en andere overheidsinstellingen.
 algemeen overleg met de andere
partnerorganisaties in Noordenveld in
Platform Samenwerkende Stedenbanden
Noordenveld.
Organiseren van een recreatiemaand voor
kinderen uit het Tsjernobylgebied en initiatieven
die hun levenssituatie ter plekke kunnen
verbeteren.

Verzorgen OWK-aandeel in Stedenband
Journaal (i.s.m. de 4 andere partnerorganisaties).
 webmaster.
Organiseren van fondsenwerving voor goede
doelen in Oost-Europa d.m.v. een jaarlijkse
Boekenmarkt.

website
www.oostwestkontakten.nl
Secretariaat: e-mail: b.pleizier@wxs.nl
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STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN
BANKREKENING
Financieel overzicht 2009
Bankmutatie

betaalrekening per 1 januari 2009
spaarrekening per 1 januari 2009

1.733,10
10.003,60
11.736,70

betaalrekening per 31 december 2009
spaarrekening per 31 december 2009
Overlopende post 2008

2.094,04
9.451,79
200,00
11.745,83

toename 2009
Ontvangsten

subsidie gemeente Noordenveld
*kerstmarkt OWK
* Project Jandova (van boekenmarkt)
*rente minus bankkosten

9,13
12.524,00
1.449,33
1.000,00
397,29

Totaal ontvangsten
Uitgaven

contributie VNTS
bijdrage KvK
kopieerkosten
vergaderkosten
lief en leed
WA verzekering
website oostwestkontakten.nl
stedenbandjournaal
bezoek Naarden
*inkoopgroep materiaal
*inkoopgroep reiskosten
bijdrage / subsidie voor projecten:
projectkoor 't Vrolik
voetbalver. Nieuw-Roden
schaakclub Roden
voorschot Blaasorkest Litomyŝl
750 jaar Litomyšl uitwisseling OWK/LEC
diversen

15.370,62
57,00
26,14
27,75
320,55
44,06
268,78
46,41
93,38
368,50
1.120,00
150,00
8.500,00
2.210,00
480,00
695,75
908,43
44,74

Totaal uitgaven

15.361,49

Saldo ontvangsten minus uitgaven

9,13

*Oost-West Kontakten eigen middelen
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STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN
UITWISSELINGSFONDS
Financieel overzicht 2009

saldo per 1 januari 2009

254,00
254,00

saldo per 31 december 2009

4.186,51
4.186,51

toename 2009

3.932,51

Ontvangsten
subsidie gemeente Noordenveld 2008 en gedeelte 2009

12.524,00

Totaal ontvangsten
Uitgaven

12.524,00

contributie VNTS
bijdrage KvK
kopieerkosten
vergaderkosten
lief en leed
WA verzekering
website oostwestkontakten.nl
stedenbandjournaal
bezoek Naarden

57,00
26,14
27,75
320,55
44,06
268,78
46,41
93,38
368,50

bijdrage / subsidie voor projecten:
projectkoor 't Vrolik
voetbalver. Nieuw-Roden
schaakclub Roden
voorschot Blaasorkest Litomyŝl
750 jaar Litomyšl uitwisseling OWK/LEC
diversen

3.000,00
2.210,00
480,00
695,75
908,43
44,74

Totaal uitgaven

8.591,49

Saldo ontvangsten minus uitgaven

3.932,51
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STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN
EIGEN MIDDELEN
Financieel overzicht 2009

saldo per 1 januari 2009

11.283,00
11.283,00

saldo per 31 december 2009

7.359,62
7.359,62

afname 2009

-3.923,38

Ontvangsten
kerstmarkt OWK
project Jandova (van boekenmarkt)
rente minus bankkosten

1.449,33
1.000,00
397,29

Totaal ontvangsten

2.846,62

Uitgaven
inkoopgroep materiaal
inkoopgroep reiskosten
bijdrage projecten:
projectkoor 't Vrolik

1.120,00
150,00
5.500,00

Totaal uitgaven

6.770,00

Saldo ontvangsten minus uitgaven

-3.923,38

Toelichting op EIGEN MIDDELEN
Van het saldo van de eigen middelen per 31 december 2009 zijn de onderstaande bedragen
gereserveerd:
€ 2.401 reserve busreis
€ 2.000 gehandicapten project in voorbereiding bij het bestuur
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UITWISSELINGSFONDS
Vergelijkend overzicht 2009 – 2011
begroting
2009

uitkomst
2009

begroting
2010

begroting
2011

Ontvangsten
subsidie gemeente Noordenveld 2008
subsidie gemeente Noordenveld 2009
subsidie gemeente Noordenveld

7.915
7.661

7.915
4.609

bijdrage uit eigen middelen

2.601
8.073

8.073

1.833

44

Totaal ontvangsten

15.576

12.524

12.507

8.117

contributie VNTS
bijdrage KvK
kopieerkosten
vergaderkosten
lief en leed
WA verzekering
statutenwijziging
website oostwestkontakten.nl
stedenbandjournaal
bezoek aan Naarden
bijdrage / subsidie voor projecten:
projectkoor 't Vrolik
voetbalver. Nieuw-Roden
750 jarig Litomyšl
muziek workshop
schaakclub Roden
blaasorkest
uitwisseling OWK/LEC
quilt werkgroep
muziekver. Noordenveld
diversen
viering 20 jaar stedenband
concert Erwin Wiersinga
vergadering VNTS
shantykoor de Landrotten
AOC-Terra

57
27
200
400
100
270

57
26
28
321
44
269

63
27
50
350
50
270

47
200
370

46
93
369

63
27
50
350
50
270
607
106
50

3.000
2.210
260

3.000
2.210
908

1.280
2.250

2.500
1.000

Uitgaven

Totaal uitgaven

47
50

240
480
720

480
696
0

480
3.400
500
1.881
4.000

480

45
1.070
400
100

750

2.000
1.000
9.341

Beginsaldo

8.591

16.694

8.117

254

4.187

0

Saldo ontvangsten minus uitgaven

6.235

3.933

-4.187

0

Eindsaldo

6.235

4.187

0

0
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EIGEN MIDDELEN
Vergelijkend overzicht 2009 – 2011
begroting
2009

uitkomst
2009

begroting
2010

begroting
2011

Ontvangsten
kerstmarkt OWK
project Jandova
rente minus bankkosten

1.500

1.300

1.300

270

1.449
1.000
397

300

250

Totaal ontvangsten

1.770

2.847

1.600

1.550

inkoopgroep materiaal
inkoopgroep reiskosten
huur kerstmarkt
naar uitwisselingsfonds

1.000
150
0
0

1.120
150
0
0

1.000
1.000
75
1.833

1.000
1.000
150
44

bijdrage projecten:
projectkoor 't Vrolik

5.500

5.500

Totaal uitgaven

6.650

6.770

3.908

2.194

Beginsaldo

11.283

11.283

7.360

5.052

Saldo ontvangsten minus uitgaven

- 4.880

- 3.923

- 2.308

- 644

Eindsaldo

6.403

7.360

5.052

4.408

Uitgaven
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KINDEREN TSJERNOBYL IN NOORDENVELD / LEEK
Financieel overzicht 2009
Bankmutatie

betaalrekening per 1 januari 2009
spaarrekening per 1 januari 2009
overlopende post 2008
werkkapitaal boekenmarkt per 01-01

27.225,83
27.200,84
-12.000,00
-4.441,70
37.984,97

betaalrekening per 31 december 2009
spaarrekening per 31 december 2009
overlopende post 2010
werkkapitaal boekenmarkt per 31-12

25.142,20
27.897,09
-11.000,00
-4.798,71
37.240,58

afname 2009
Ontvangsten

Rente
Nagekomen post boekenmarkt 2008
Uitkering ziektekostenverzekering
Verkoop oud papier
Boekenmarkt 2009
Giften N.N.
PKN
Saldo overlopende posten

-744,39
769,71
510,06
213,65
224,50
24.236,33
1.200,00
327,70
1.000,00

Totaal ontvangsten
Uitgaven

Bankkosten en rente
Kopieer- + bureaukosten
Kosten boekenmarkt
Premie ziektekosten verzekering
Transfers Bychov-Minsk vv
Reiskosten bus Minsk
Onkosten buschauffeurs
Visum kosten kinderen
Overnachtingen in Polen
Reis en visumkosten delegatie
Hulp Wit Rusland
Zakgeld kinderen en leiding
Kleine activiteiten
Huur lokalen Bomenbuurt
Betaalde ziektekosten
Excursie Schiermonnikoog
Lief en leed
Vergaderkosten
Naar Ghana werkgroep
Slotmanifestatie
Project Jandova OWK
Toename werkkapitaal boekenmarkt
Totaal uitgaven
Saldo ontvangsten minus uitgaven

37.240,58

28.481,95
55,00
65,00
1.423,68
791,00
550,00
5.700,00
100,00
255,00
435,00
645,00
1.500,00
1.440,00
368,00
400,00
213,65
650,00
148,00
80,00
12.000,00
1.050,00
1.000,00
357,01
29.226,34
-744,39
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Toelichting op het financieel overzicht 2009 Kinderen Tsjernobyl Noordenveld / Leek
Daar de boekenmarkt eind december wordt gehouden, wordt het aandeel van de opbrengst voor de
Ghana werkgroep (€ 11.000) in 2010 afgeschreven.
De boekenmarkt werkgroep heeft een eigen werkkapitaal. Dit bedraagt momenteel € 4.798,71
Dit bedrag staat geparkeerd op de rekening van Kinderen Tsjernobyl.
Er is besloten om in 2010 een eigen bankrekening voor de boekenmarkt te openen.
Van het saldo is € 15.500 bestemd voor het ontvangen van de kinderen in 2010.
€ 10.000 is gereserveerd voor een project i.s.m. de Stichting Tabea in Soest.
Dit is in voorbereiding bij de werkgroep en staat gepland in 2011.
De begrotingen zijn alleen voor het ontvangen van de kinderen in het betreffende jaar.
Begroting 2011 is 100% kopie 2010.
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STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN
KINDEREN TSJERNOBYL IN NOORDENVELD / LEEK
Vergelijkend overzicht 2009 – 2011
begroting
2009

uitkomst
2009

begroting
2010

begroting
2011

Ontvangsten
Rente
Boekenmarkt
Ziektekostenverzekering
Verkoop oud papier
Giften
Overlopende posten
Uit eigen middelen
Totaal ontvangsten

12.000

800
1.530
14.330

770
24.746
214
225
1.528
1.000
28.482

11.000

11.000

1.000

1.000

3.520
15.520

3.520
15.520

80

80

1.200

1.200

6.000

6.000

500
650
2.000
1.440
750
400

500
650
2.000
1.440
750
400

900
150
200

900
150
200

Uitgaven
Bankkosten en rente
Kopieer- + burokosten
Kosten boekenmarkt
Ziektekosten verzekering
Transfers Bychov-Minsk vv
Reiskosten bus Minsk
Onkosten buschauffeurs
Visum kosten
Overnachtingen in Polen
Reis en visumkosten delegatie
Hulp Wit Rusland
Zakgeld kinderen en leiding
Kleine activiteiten
Huur dagverblijf
Betaalde ziektekosten
Excursie Schiermonnikoog
Lief en leed
Vergaderkosten
Naar Ghana werkgroep
Slotmanifestatie
Project Jandova OWK
Toename werkkapitaal boekenmarkt
Totaal uitgaven
Saldo ontvangsten minus uitgaven

80

1.250

1.250

14.330

55
65
1.424
791
550
5.700
100
255
435
645
1.500
1.440
368
400
214
650
148
80
12.000
1.050
1.000
357
29.226

15.520

15.520

0

-744

0

0

1.200
6.000
500
500
1.500
900
750
400
900
150
200
1.250
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STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN
Projectkoor t VROLIK
Financieel overzicht 2009
Bankmutatie
betaalrekening per 1 januari 2009

538,44
538,44

betaalrekening per 31 december 2009

1309,98
1.309,98

toename 2009

771,54

Ontvangsten
Bijdrage deelnemers
Subsidie OWK
Jubileum bijdrage OWK
Entree bezoekers concert
Verkoop programmaboekjes

2.150,00
3.000,00
5.500,00
1.730,00
100,00

Totaal ontvangsten

12.480,00

Uitgaven
Algemene kosten
Onvoorziene uitgaven

83,43
263,16

Voorbereidingskosten

Repetitieruimte
Dirigent en begeleiding
Muziek

480,00
1.513,30
74,48

Onderbrengen gasten

Groepsaccommodatie
Ontbijt en lunchpakketten
Excursie muziekmuseum
Onvoorzien

1.957,90
588,20
460,00
303,57

Buffet Onder de Linden

3.097,50

Dirigent / begeleiding / solisten
Zaalhuur / orgel / piano / etc.
Consumpties
Drukwerk
Bloemen
Vioolsleutelspeldjes

1.210,20
918,50
508,50
89,72
80,00
80,00

Viering jubileum
Concert

Totaal uitgaven

11.708,46

Saldo ontvangsten minus uitgaven

771,54
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Toelichting op Financieel Overzicht 2009 projectkoor ’t Vrolik
Door een extra toelage van € 5.500 uit de eigen middelen van Oost-West Kontakten is deze
jubileumviering mogelijk gemaakt. In de begroting voor deze viering is ook nog voorzien in een reünie
in 2010 voor alle koorleden, waaraan deze ook een eigen bijdrage hebben geleverd.
In 2010 zal het koor een concert geven in Roden tijdens de viering van het 20 jarig bestaan van de
banden tussen Litomyšl en Roden.
Voor 2011 zijn er plannen in voorbereiding voor een concert in Litomyšl.
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STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN

Projectkoor t Vrolik
Vergelijkend overzicht 2009 – 2011
begroting
2009

uitkomst
2009

begroting
2010

begroting
2011

Ontvangsten
Bijdrage deelnemers
Subsidie OWK
Jubileum bijdrage OWK eigen middelen
Entrée gelden
Verkoop programmaboekjes
Project 2009
Uit eigen middelen

2.150
3.000
5.500
1.400

2.150
3.000
5.500
1.730
100

800
1.280

6.500
2.500

Totaal ontvangsten

12.050

12.480

2.432

9.115

Algemene kosten
Onvoorziene uitgaven
Voorbereidingskosten
Repetitieruimte
Dirigent / begeleiding
Muziek
Onderbrengen gasten
Groepsaccommodatie
Ontbijt en lunchpakketten
Excursie muziekmuseum
Onvoorzien
Viering jubileum
Buffet Onder de Linden
Concert
Dirigent / begeleiding / solisten
Zaalhuur / orgel / piano / etc.
Consumpties
Drukwerk
Bloemen
Vioolsleutelspeldjes
Reünie project 2009

80
115

83
263

40
75
1.415

40
75
1.500

480
1.675
75

480
1.513
74

2.000
750
600
250

1.958
588
460
304

4.000

3.098
550

7.500

352
115

Uitgaven

1.065
730
75
75
80

1.210
919
509
90
80
80
352

Totaal uitgaven

12.050

11.708

2.432

9.115

Saldo ontvangsten minus uitgaven

0

772

0

0

