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1.

INLEIDING
De Stichting Oost-West Kontakten biedt u hierbij het jaarverslag van het jaar 2012 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 inwoners van
Litomyšl en met inwoners uit Levoča.

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 Oost-Europa.

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 V EVROPA CLUB
Onze partnerorganisatie in Tsjechië is de Litomyšl Evropa Club (LEC), 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.
Dit jaar was een delegatie uit Litomyšl te gast in
Roden.
Gedurende het Hemelvaartsweekend in mei
waren leden van het bestuur van onze
Tsjechische partnergemeente en de Litomyšl
Evropa Club te gast in Noordenveld.
Gasten uit Litomyšl
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Er hebben veel officiële gesprekken plaats gehad, maar ook het overleg in de
‘wandelgangen’ moet zeker niet worden onderschat als bijdrage aan een beter begrip
en verstandhouding tussen beide plaatsen.
17 mei was er een bijeenkomst waarbij - zoals afgesproken in september 2011 in
Litomyšl - de beide burgemeesters Hans van der Laan en Michal Kortyš ervaringen
uitwisselden over de omgang met de oppositie in het bestuur van de gemeente. Zij
werden daarin bijgestaan door delegaties van OWK en LEC. De noodzakelijke
overgang van een eenpartijstelsel naar een democratisch meerpartijenstelsel gaat in
Litomyšl niet zonder slag of stoot. De gekozen burgemeester heeft in Litomyšl meer
bevoegdheden, naast het dagelijks bestuur, dat een afspiegeling vormt van de grotere
raad, die slechts 4 keer per jaar bijeenkomt. In Noordenveld is dat 22 maal per jaar. Er
zijn daar zoveel partijen, dat ze niet alle in de gemeenteraad kunnen zijn
vertegenwoordigd. De oppositie krijgt hierdoor onvoldoende kans haar stem te laten
horen. Ze claimt ook tevergeefs publicatierecht in de door de gemeente uitgegeven en
qua berichtgeving gedomineerde lokale krant, de Lilye. Hier liggen de oorzaken van de
voortdurende en ook ‘buitenparlementaire’ strijd tussen coalitie en oppositie. Het
gevolg is, dat compromissen/besluiten meestal slechts moeizaam en vertraagd tot
stand komen. In Noordenveld leiden de meer frequente raadsvergaderingen tot een
grotere democratische betrokkenheid en tot snellere besluitvorming. Verder worden
hier reguliere middelen van inspraak, bezwaar en beroep gebruikt om oppositie,
commentaren, etc te kanaliseren.
Op deze dag werden vervolgens de Onlanden bezocht. Daarbij werd de gasten inzicht
geboden in de functie als waterberging van dit unieke natuurgebied in wording. Het
probleem was voor de Litomyšlers niet onbekend, omdat ook zij met wateroverlast te
maken krijgen, als het overtallige smelt- en regenwater van de omliggende heuvels
naar het dorp in het dal stroomt.
’s Middags was iedereen vrij om te genieten van het springconcours, de
dressuurwedstrijden en de kermis (‘Kleintje Rodermarkt’) of winkelen. Deze volle dag
werd besloten met een gezellig diner in restaurant Boonstra in Peize, waar uiteraard in
enige toespraken complimenten en wensen werden uitgewisseld.
18 mei ging het hele gezelschap naar het bewoonde museumdorp Orvelte, waar de
Tsjechen in een rondleiding werden geïnformeerd over de historie van Drenthe als
landbouw- en veeteeltprovincie. ’s Avonds was er een gezamenlijke maaltijd, nu in het
Theehuis van Midwolde. Veel discussies vonden ook daar weer hun weg tussen de
eterij en speeches met aanbieding van geschenken.
Het enerverende vuurwerk van ‘Volksvermaken’ op het Jaarbeursterrein en een
rondgang door ‘Roden by night’ besloten deze dag.
Op 19 mei vertrokken de heer Kortyš en zijn vrouw in alle vroegte wegens
verplichtingen in Litomyšl. De overgebleven delegatieleden en de bestuursleden van
OWK verzamelden zich in het Vasalisgebouw. Jeugdzorg en –hulpverlening was het
eerste gespreksonderwerp. Het werd ingeleid door Wieke de Jong, leidster van het
Centrum voor jeugd en gezin in Noordenveld. In Litomyšl staat een vergelijkbare
organisatie nog in de ‘kinderschoenen’. Maar duidelijk werd, dat van de werkwijze daar
en de ervaringen hier over en weer veel valt te leren. De pas aangetreden voorzitster,
maar als LEC-lid zeer ervaren Hana Šteyerova beloofde de informatie over te brengen,
zodat er uitwisseling van kennis en methodes kan gaan plaats vinden.
Systematisch werden vervolgens door de leden van LEC- en OWK alle lopende
uitwisselingsacties en –plannen doorgenomen. Afspraken werden gemaakt over de
verdere aanpak en uitvoering, waardoor het een zeer vruchtbare bijeenkomst werd.
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De middag was vrij voor sightseeing in het bruisende centrum van Roden: opnieuw
paardenshow (nu aangespannen), het miniconcours van showbands, bezoek aan
Galerie Barth-Art met Tsjechische glas, shoppen in
Groningen, etc.
Na een gezamenlijke maaltijd in de Klokbeker in
Norg – OWK had haar best gedaan de versterking
van de inwendige mens bij dit bezoek van de
Tsjechen
aardig
te
spreiden
over
de
etablissementen in heel Noordenveld e.o. – ging het
hele gezelschap naar de Adventkerk in Assen voor
een cultureel hoogstandje: een concert van het
Groninger Mozart Ensemble, waarin een aantal
bestuursleden van OWK meezingt.
Versterken van de inwendige mens

Toen de gasten zondagmorgen vertrokken waren, kon OWK vaststellen, dat er weer
een zinvolle stap gezet was in de voortzetting van duurzame contacten tussen
enerzijds de gemeenten Noordenveld en Litomyšl en anderzijds de organisaties die
praktisch de stedenband invulling geven: de Litomyšl Evropa Club en de stichting OostWest Kontakten.
Jaarmarkt in Litomyšl
Op de traditionele Jaarmarkt op het Smetanaplein met veel verschillende kramen met
oude ambachten, creatieve aanbiedingen, kinderspelen en opgeluisterd door muziek
van verschillende genres, was tevens een kraam van Stichting Oost-West Kontakten
ingericht.

De zusjes Maršálkovy in de OWK kraam

In deze kraam, bemand door twee zusjes Maršálkovy, werden stroopwafels verkocht.
Deze wafels waren zeer gewild bij het winkelend publiek. Ook in de komende jaren wil
de Stichting Oost-West Kontakten deze traditie voortzetten en nog meer aanvullende
producten de in de kraam te koop aanbieden, zoals kaassoorten, mosterdsoep, etc.
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4.

PROJECTEN.
Werkgroep Tsjernobyl voor kinderen uit Wit-Rusland
De werkgroep prijst zich gelukkig dat ook in 2012 weer aan een groep Wit-Russische
kinderen een mooie vakantie kon worden aangeboden.

Dit jaar ging het om 23 kinderen die liefdevol bij gastgezinnen zijn ondergebracht.

In de voormalige Sovjet Unie worden een aantal feestdagen op een andere datum gevierd. Zo ook de jaarwisseling.
Op de dag dat veel Russen het Oud Russisch
Nieuwjaar vieren heeft de werkgroep een
Nieuwjaarsduik georganiseerd.
Daarmee werd een stukje (Wit-)Russische
cultuur naar Roden gebracht. Uit de reacties
van de deelnemers kan worden geconcludeerd
dat de Nieuwjaarsduik een evenement met
toekomstperspectief is.
Nieuwjaarsduik

Eind februari heeft een afvaardiging van de werkgroep Wit-Rusland bezocht.
Zoals gebruikelijk zijn er weer goede afspraken gemaakt over de vakantie van de WitRussische kinderen in juni. Ook de situatie in Wit-Rusland is uitvoerig aan de orde
geweest. Tot slot heeft de
werkgroep een aantal hulpvragen
uit Wit-Rusland beoordeeld op
hun relevantie. Gelet op het beschikbare budget werden twee
noodsituaties als mogelijk te
adopteren project aangemerkt.
Na het bezoek zijn de
betreffende projectplannen
uitgewerkt en zijn er afspraken
gemaakt met de plaatselijke
autoriteiten. In de tweede helft
van het jaar zijn beide projecten,
binnen de begroting, succesvol
uitgevoerd en opgeleverd.
Schooltoilet voor verbouwing
Schooltoilet na verbouwing
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Het ging bij deze projecten om de verbouwing van een toiletruimte en de vervanging
van het dakleer van een gymlokaal van een school.
Met betrekking tot het bezoek van de delegatie uit Roden aan Wit-Rusland kan met
gepaste trots worden gemeld dat delegaties van zusterorganisaties uit Terschelling en
België zich bij ons hebben aangesloten. We verwachten dat de samenwerking met
Terschelling in de toekomst kostenverlagend zal werken.
In 2012 is de hoofdsponsor van de werkgroep een zelfstandige stichting geworden. De
werkgroep gaat er vanuit dat de Boekenmarkt hierdoor een sterkere partner is
geworden met nog meer slagkracht.
In de zoektocht naar alternatieve financieringsbronnen werden de succesvolle acties
uit 2011, te weten Koninginnedagverloting, Steunvarkentjes en Kerstmarkt, herhaald.
Daarnaast werd de al genoemde Nieuwjaarsduik geïntroduceerd en een
Wijnverkoopactie. De opbrengst van de laatste actie wordt pas in 2013 gerealiseerd.
De aansterkvakantie voor 23 Wit-Russische kinderen was ook dit jaar weer de belangrijkste activiteit van de werkgroep.

Naast sport en veel ontspanning werd ook dit jaar
met voorlichting en onderzoek aandacht besteed
aan de gezondheid van de kinderen.

In oktober heeft een delegatie van de werkgroep deelgenomen aan een congres met
Duitse en Wit-Russische geestgenoten. Tijdens dit congres is het beeld van WitRusland vanuit medisch perspectief goed onderbouwd geactualiseerd.
Tot slot een korte vooruitblik op 2013. Vanuit het perspectief dat ook na 26 jaar nog
lang niet kan worden gesproken van ‘een leven na Tsjernobyl’ maar dat de mensen
daar zullen moeten ‘leven met nog steeds nieuwe gevolgen van Tsjernobyl’ vond men
het passend om de naam van de werkgroep meer in overeenstemming te brengen met
het doel van de organisatie. Vanaf heden gaat de werkgroep dan ook door het leven
als ‘Werkgroep Tsjernobyl voor kinderen uit Wit-Rusland’. De werkgroep wil zowel in
Wit-Rusland als in Nederland actief zijn. Om hier invulling aan te geven heeft de
werkgroep een lid speciaal belast met projecten. Naast de reguliere activiteiten wordt in
2013 veel van dit nieuwe initiatief verwacht.
Boekenmarkt
Op 28 en 29 december heeft de Roder Boekenmarkt voor het laatst een boekenmarkt
in de Boskamp in Roden georganiseerd. Ook dit jaar mocht dit populaire evenement
zich verheugen op een enorme belangstelling. Met dank aan alle vrijwilligers, die weer
zeeën van tijd in de voorbereiding van de markt hebben gestoken, kan worden gemeld
dat er weer geweldig is verkocht. De totale opbrengst was € 28.000.
De Stichting Roder Boekenmarkt is naarstig op zoek naar ruimte om ook in 2013 weer
een boekenmarkt te kunnen organiseren.
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Projectkoor ‘t Vrolik
Het gemengd koor Vlastimil uit onze partnergemeente Litomyšl vierde in het jaar 2012
haar 150ste verjaardag.
Om de viering luister bij te zetten heeft het projectkoor ’t Vrolik, op uitnodiging van het
jubilerende koor, deelgenomen aan een jubileumconcert in Litomyšl.
Op de heenreis werd in Halle een bezoek
gebracht aan de oudste chocoladefabriek
van Duitsland. Een erg leuke tussenstop,
maar niet zo bevorderlijk voor de lijn.

Helemaal gemaakt van chocolade

Na de overnachting in Hotel Faust te Děčín werd de volgende ochtend de reis naar
Litomyšl hervat. Om niet te vroeg in Litomyšl te arriveren werd, mede op advies van de
chauffeur van de touringcar, een bezoek gebracht aan het Skoda automuseum te
Mlada Boleslav.

Prachtige Oldtimers

Op zaterdag 12 mei 2012 werd in de grote kerk in Litomyšl,
gezamenlijk met Vlastimil en Chorus Minor uit het Slowaakse
Levoča, partnergemeente van Litomyšl, een jubileumconcert
gegeven.
Voor dit project bestond het projectkoor ‘t Vrolik uit negen
sopranen, tien alten, vier tenoren en vijf bassen. Ieder koor
bracht eigen werk ten gehore. De solistische bijdrage van ’t Vrolik
bestond uit werken van Nederlandse en Tsjechische
componisten, zoals het Kyrie in g klein van Schwindl, Benedictus
van Tůma, Pater Noster van Pařizek, Tantum ergo van Van Bree,
Laudate Dominum van Pitoni, Miserere van Sweelinck, Levavi
animam meam van Drobisch en Magnificat van Kypta.
‘t Vrolik stond onder leiding van dirigent Edwin Velvis en werd
muzikaal op het orgel begeleid door Jan de Roos
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De gezamenlijke koren in actie

De drie koren gezamenlijk zongen met groot succes de “Kleine Orgelmesse” van
Joseph Haydn, onder leiding van Martin Profous, dirigent van Vlastimil en als slotlied
het bekende Hallelujah uit “The Messiah” van G.F. Händel, onder leiding van Edwin
Velvis. Het concert liet een zeer goede indruk bij het publiek achter..
De deelnemers aan dit project kunnen dan ook terugzien op een zeer geslaagd
concert.
Vanwege het jubileum kreeg ieder lid van het jubilerende koor een blik stroopwafels
aangeboden.
Op zondag 13 mei werd in de hoogmis het
vernieuwde vaandel van het jubilerende koor
ingewijd. De drie koren ondersteunden deze
mis muzikaal door wederom de “Kleine
Orgelmesse” van Haydn te zingen. Na afloop
van de mis ontving iedere vrouwelijke
kerkganger, dus ook de koorleden, een
corsage voor Moederdag.
Het vernieuwde vaandel

Na de mis op zondag werd de terugreis aanvaard en om middernacht arriveerde de
bus weer in Roden.
Het verblijf in het internaat In Litomyšl was zoals gewoonlijk goed verzorgd.
De werkgroep kan terugzien op een zeer geslaagd project 2012.

Quiltgroep
In het kader van het tweede lustrum van de quiltgroepen Litomyšl – Roden is een
gezamenlijke tentoonstelling van ongeveer 100 quilts georganiseerd. In het Koetshuis
van Havezathe Mensinghe en in Galerie Barth Art waren zo’n 70 quilts geëxposeerd,
terwijl langs een looproute, dwars door het centrum van het dorp, ook een dertigtal
quilts in winkels waren te bewonderen.
Tijdens deze achtdaagse tentoonstelling kwamen zes dames van de Tsjechische
quiltgroep op bezoek. Ze volgden een workshop van
de Rodense werkgroep en gaven zelf ook een
workshop “Tarantella”, een uiterst ingenieuze
ingewikkelde techniek, waarbij stoffen rond – en
teruggevouwen worden tot een geheel (ster), die aan
een tarantella (spin) doet denken.
De zes gasten uit Litomyšl
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De zeer gevarieerde tentoonstelling viel zeer in de smaak bij de ruim 500 bezoekers,
getuige de opmerkingen in het gastenboek.
Aan de gasten werd, behalve het “werkprogramma” ook een drietal excursies
aangeboden.
Tijdens de eerste excursie werd de quilttentoonstelling in het Openluchtmuseum in
Warffum bezocht, waar Nancy Craw (USA) en enkele van haar leerlingen zeer
indrukwekkende quilts exposeerden. Ook de boerderijen en andere gebouwen in het
museum werden met grote belangstelling bekeken.
De tweede excursie leidde naar de stad Groningen, waar een gids van de VVV een
rondleiding in het Engels verzorgde en een interessante rondvaart door de Groningse
grachten, ook met uitleg in het Engels, werd gemaakt.
De derde excursie ging naar Veenhuizen. Ook hier een ( Engelstalige) rondleiding door
het Gevangenismuseum, daarna een rit met de boevenbus en een bezoek aan
“Zunneschien” en “Coco Maria”.
De gezamenlijke maaltijden, die werden bereid door
leden van de werkgroep (of echtgenoot) waren een
steeds weerkerend feest. Wat is er gelachen en gepraat
(zij het soms wat moeizaam door de taal, maar men
kwam er steeds weer uit).
Wat als kennismaking en beginnerscursus begon in 2000
is inmiddels uitgegroeid tot een bijna professionele hobby
voor velen (vele quilts van de Tsjechische dames zijn ook
te zien op internationale tentoonstellingen in Praag en
Frankrijk: Elsass, Val d’ Argent).
Een prachtig quilt

Men hoopt in de toekomst meer over de zeer geslaagde samenwerking van de
Quiltgroep Roden – Litomyšl te vertellen.
Niet onvermeld mag blijven, dat al deze activiteiten mede mogelijk gemaakt worden
door de financiële bijdrage van de Stichting Oost West Kontakten en door de inzet van
de leden van de quiltwerkgroep Roden – Litomyšl.
Smetanareis, van 28 juni tot en met 3 juli
De reis begon op 28 juni, ’s morgens om 7.00 uur, met een splinternieuwe touringcar
met comfortabele stoelen. De eerste rustpauze was in Langwedel-Daverden, om even
de benen te strekken en wat te eten.
Via Hannover en Wolfsburg was de volgende stop in Helmstedt. Na fors fileleed volgde
een bezoek aan de chocoladefabriek in Halle.
Een volgend opvallende bezienswaardigheid langs de autosnelweg was een akker met
zonnepanelen. In het begin van de avond werd de Tsjechische grens bereikt.
Zoals vaak het geval is werd in hotel Faust in Děčín overnacht. Na het diner ging een
groot deel van de groep op zoek naar een geldautomaat om de beurs van Tsjechisch
geld te voorzien. Bij de geldautomaat bleek een valpartij te zijn geweest van twee
medereizigsters en het zag er naar uit dat de één wel eens een gebroken pols kon
hebben. De communicatie met de Tsjechische 112 was niet eenvoudig en men kreeg
assistentie van een jonge Tsjech die om de juiste hulp vroeg. De ambulance kwam en
beide gevallen dames gingen mee voor onderzoek, vergezeld door twee dames van de
leiding.
Op 29 juni werd de reis na het ontbijt vervolgd richting Praag. Eén van de gevallen
medereizigster liep met haar arm in het gips.
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De pols was inderdaad gebroken, maar zij wilde de reis gewoon verder mee maken.
De andere gevallen vrouw had waarschijnlijk een lichte hersenschudding.
In Praag werd een bezoek gebracht aan de burcht en werd een
bezoek gebracht aan de Sint-Vituskathedraal. Het mooie
gebouw werd aan de binnen- en de buitenkant bewonderd.
Via de Karelsbrug ging de groep naar het plein met de
beroemde klok. Daarna verzamelen en terug naar de bus om
de reis te vervolgen naar Litomyšl.
Het eerste culturele evenement was ‘s avonds de opera
Carmen in het kasteel.
Sint-Vituskathedraal

Na het ontbijt op de volgende dag was er ruimte om wat te winkelen bij de winkeltjes
aan het Smetanaplein.
Enkele leden van de groep brachten een bezoek met rondleiding aan het kasteel.
De eerste vermelding over dit kasteel was van 981 en deze burcht werd later
vervangen door het huidige gotische kasteel. Hier heeft een Premonstratenzer klooster
gestaan. Het kasteeltheater werd gebouwd in de jaren 1796-1797.
Het gebouw ziet er prachtig uit. De buitenste versiering is van de Tsjechische schilder
Dominik Dvorák en de coulisse schildering is van de Weense hofschilder Josef Platzer.
De banken onder het balkon aan de zijkanten waren voor de schoorsteenvegers; zij
werkten als brandweerman. Alles was van hout. Het theater is enig in zijn soort wat
betreft architectuur en bouwkunst. Er zijn er maar 5 van in de wereld. Verder waren er
nog veel andere interessante mooie zalen te bewonderen.
Het volgende culturele onderdeel was het bijwonen van het concert De Vier
Jaargetijden van Vivaldi in de kerk in Lanškroun.
Op de eerste julidag ging het
gezelschap op weg naar kasteel
Pernštejn.
Voor de ingang naar het kasteel dronk
men eerst koffie en vervolgens werd
er gewandeld naar het kasteel.
Kasteel Pernštejn

Ten behoeve van de rondleiding kon men beschikken over Duitse en Engelse teksten
om deze tijdens de toer te gebruiken.
In een vrij kleine ruimte met veel mensen werd een reisgenote onwel en had wat hulp
nodig. De erg jonge rondleidster kon hier niet goed mee omgaan. Een rol hierbij
speelde het feit dat zij geen andere talen sprak en ging daardoor paniekerig doen. De
chauffeur van de touringcar nam resoluut de regie over en met een andere man uit het
gezelschap ging de volgende deur open om ruimte te maken.
Na een kort onderzoek door ambulancepersoneel bleek gelukkig alles in orde te zijn.
’s Avonds werd in het kasteel het concert van Wener klassiekers bezocht. Aansluitend
aan dat concert in het kasteel ging men naar de kerk voor het volgende concert van
Barokke meesters. De sopraan, Simona Šaturová, was erg goed.
Op 2 juli begon na het ontbijt de terugreis. Vanaf het begin van de reis voorzag Alle
Visser, één van de organisatoren van deze culturele reis, het gezelschap van
interessante informatie over de streek waar doorheen werd gereden.
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Een van zijn favoriete items is de berg met 2 “torens” er op, die door hem pake en
beppe werden genoemd.
Via het Reuzengebergte met aan de horizon een aantal gedoofde vulkanen werd in
Harrachov nog even gepauzeerd.
In de bus werd een verhaal over Luther verteld, dit ter voorbereiding op de
overnachting in Eisleben, waar Luther gewoond heeft. Hier verbleef het gezelschap in
hotel Graf von Mansfeld, waar nog meer informatie over Luther werd verteld. Van de
“stadtwächter Ambrosius” kreeg men vervolgens
een rondleiding.
Na het ontbijt op de laatste reisdag nog wat over
de markt en over het plein gelopen, waarna de
thuisreis werd aanvaard. Via de voormalige DDR
werd in Quedlinsburg een tussenstop gemaakt.
Een aantal van het gezelschap stapte in de
Quedlinburger Bimmelbahn.
Quedlinburger Bimmelbahn

Dit “treintje” reed door de oude binnenstad met zijn vele vakwerkhuizen. De oudste
stammen nog uit de middeleeuwen. Deze toer was zeer de moeite waard.
In het begin van de middag wordt de streek gepasseerd waar het vroegere ijzeren
gordijn was en waar voor de val van de muur de automatische geweren en ander
legermateriaal stond.
Alvorens de laatste etappe aan te vangen werd er bij de bus nog een groepsfoto
gemaakt en daarna begon de laatste etappe naar Roden. Ter hoogte van Bremen
vertelde Alle Visser, weer net als op de heenreis, het sprookje van de Bremer
Stadtmusikanten.
Het gezelschap arriveerde in het begin van de avond in Roden na een reis van bijna
2300 km.
De groep kan terugzien op een goed georganiseerde culturele reis.
5

Promotie
Kerstmarkt
Zaterdag 15 december vond de jaarlijkse Kerstmarkt plaats in Hotel-restaurant "Het
Wapen van Drenthe" in Roden.
Ook dit jaar kon OWK weer mee liften op de buitenkerstmarkt die georganiseerd werd
door de Vereniging van Volksvermaken.
Naast de normale persberichten en affiches deelden twee jongens folders uit om meer
bekendheid te geven aan de locatie waar onze markt gehouden werd.
Het voorafgaande jaar was namelijk gebleken dat het grote publiek moeite had de
markt van OWK te vinden. Meerdere bezoekers kwamen deze keer met de folder in de
hand binnen lopen zodat dit wel een ondersteuning bleek te zijn.
Om 11.00 uur werd de markt geopend. Voordat de deuren open gingen stonden de
eerste bezoekers al in de gang te wachten om naar binnen te kunnen gaan.
Het was de eerste keer dat OWK de beschikbare ruimte zelf kon invullen, waarin men
ook is geslaagd. Het geheel zag er heel gezellig uit.
Ondanks dat er nu en dan rustige "momenten" waren, was de opbrengst bijna gelijk
aan die van vorig jaar. Gezien de "crisis" was iedereen hier heel tevreden mee.
Website
Er wordt een website onderhouden met informatie over de stichting en haar activiteiten.
Zoveel als mogelijk is worden er foto’s van de afgelopen activiteiten opgeplaatst.
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PLANNEN STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN VOOR 2013
 Delegatie OWK naar Litomyšl
 Werkgroep Tsjernobyl, ontvangt groep kinderen uit Wit-Rusland
 idem, gaat voor oriëntatiereis naar Wit-Rusland
 idem, organiseert Nieuwjaarsduik
 idem, organiseert activiteiten op Koninginnedag
 concert projectkoor ’t Vrolik in april 2013 samen met KOS Litomyšl en JVG (Jong
Vocaal Groningen)
 projectkoor ’t Vrolik verzorgt een muzikale bijdrage aan de 4 mei herdenking
 projectkoor ’t Vrolik neemt deel aan Musica Sacra in Levoča (Slowakije)
 Inkoopgroep naar Tsjechië
 Thematisch bezoek uit Litomyšl inzake jeugd en gezin, ouderenzorg,
jeugdwerkeloosheid
 Kerstmarkt
 Schaakclub naar Litomyšl

7

PLANNEN STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN VOOR 2014
 Delegatie LEC naar Roden
 Werkgroep Tsjernobyl, ontvangt groep kinderen uit Wit-Rusland
 idem, gaat voor oriëntatiereis naar Wit-Rusland
 idem, organiseert Nieuwjaarsduik
 idem, organiseert activiteiten op Koninginnedag
 Thematisch bezoek aan Litomyšl inzake uitwisseling land- en tuinbouw

8

BESTUUR
Alle leden van het bestuur van de stichting zijn mede verantwoordelijk voor het beleid
van de stichting.
Uit het bestuur is een dagelijks bestuur gekozen bestaande uit:
voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.
Bestuursleden op 31 december 2012
naam bestuurslid
Ria Fröling
Ada Heida
Arie van Klei
Jan Kunst
Tom Meijer
Willemien Meijer
Jan Nijland
Chris Oosting
Jantine Pleizier
Jan Smit
Alle Visser
Ina Visser
Geert Wolters
Jannes Wolthuis

taken op 31-12-2012
Inkoopgroep
DB
Werkgroep Tsjernobyl (penningmeester)
Notulist bestuursvergadering
Werkgroep ‘t Vrolik
bestuurslid
DB (penningmeester OWK) en werkgroepen ’t Vrolik,
publiciteit en webmaster
bestuurslid
DB (secretaris OWK), Platform Internationale Contacten
en Inkoopgroep
Werkgroep publiciteit
Werkgroepen Smetanareizen, Tsjernobyl en Kerngroep
Boekenmarkt
Quiltwerkgroep en werkgroep ‘t Vrolik
DB (voorzitter OWK)
Werkgroep Tsjernobyl (voorzitter)
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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 visa versa.

7.

Tolk (functie vacant)

Communicatie met en vertalen bij contacten met
Tsjechische instellingen.

8.

Werkgroep publiciteit




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
Internationale Contacten

Organiseren van een aansterkvakantie voor
kinderen uit het Tsjernobyl gebied en initiatieven
die hun levenssituatie ter plekke kunnen
verbeteren.

verzorgen OWK-aandeel in locale media
webmaster

website
www.oostwestkontakten.nl
Secretariaat: e-mail: b.pleizier@wxs.nl
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STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN
Financieel overzicht 2012 UITWISSELINGSFONDS
Bankmutatie
spaarrekening per 1 januari 2012
rekening courant per 1 januari 2012

0,00
1.705,90
1.705,90

spaarrekening per 31 december 2012
rekening courant per 31 december 2012

1.691,85
865,77
2.557,62

toename 2012

851,72

Ontvangsten
subsidie gemeente Noordenveld
overige subsidies en bijdragen
rente

8.073,00
0,00
0,00

Totaal ontvangsten

8.073,00

Uitgaven
kosten uitwisseling OWK/LEC
contributie VNTS
bijdrage KvK
bestuursonkosten
administratiekosten
kopieerkosten
vergaderkosten
representatiekosten
WA verzekering
website oostwestkontakten.nl
PR kosten
overige algemene kosten
overige uitgaven
bankkosten
Projecten
projectkoor 't Vrolik
Quilt werkgroep
workshop bridge
verenigingen, instanties, etc.:
Geen aanvragen; geen bijdragen verstrekt

1.033,93
62,50
24,08
0,00
0,00
175,00
235,95
77,98
274,28
46,41
545,95
0,00
362,00
30,00
3.005,00
1.348,20
0,00
0,00

Totaal uitgaven

7.221,28

Saldo ontvangsten minus uitgaven

851,72

Jaarverslag OWK 2012, pagina 16

Toelichting op Financieel Overzicht 2012
Ontvangsten
Subsidie Gemeente Noordenveld
8.073,00
In april 2012 werd de subsidie van de Gemeente Noordenveld t.b.v. uitwisselingsprojecten
ontvangen.

Uitgaven
Uitwisseling OWK/ LEC
1.033,93
Van 17 tot 20 mei bracht een delegatie van LEC een bezoek aan Roden.
De uitgaven betreffen voornamelijk verblijfkosten en excursies voor de gasten uit
Litomyšl.
Contributie VNTS
Dit betreft de jaarlijkse contributie.

62,50

Bijdrage KvK
24,08
Betreft de jaarkosten voor inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
Kopieerkosten
175,00
Betreft de verlenging van de klantenkaart bij CopyRight Roden inzake 5.000 A4
kopieën
Van deze klantenkaart kunnen alle onderdelen van OWK (leden van het bestuur, projectgroep 't
Vrolik,
kinderen Tsjernobyl, de Quiltgroep) gebruik maken.
Vergaderkosten
235,95
In het verslagjaar 2012 werd vijf keer een vergadering van het Algemeen Bestuur
gehouden,
De vergaderingen vonden plaats in een zaal van het Pluspunt.
De vergaderingen van het Dagelijks bestuur worden wisselend bij een van leden van
het DB
gehouden. Het DB heeft zeven keer vergaderd.
Representatiekosten
77,98
Dit betreffen een afscheidscadeau voor Ritsinger en een cadeau voor Tarnowo Podgorne in
verband
met hun 30 jarig jubileum.
WA verzekering
274,28
Het betreft de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor het tijdvak 1/1-2012 tot 1/12013.
Website oostwestkontakten.nl
46,41
Het betreft de jaarlijkse bijdrage voor het hostingspakket inzake de website
oostwestkontakten.nl
PR kosten

545,95
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In 2012 is een rondschrijven uitgegaan naar alle scholen, verenigingen, etc. om deze
instellingen
te wijzen op de mogelijkheden voor een financiële bijdrage inzake uitwisselingsprojecten met
onze
partnergemeente in Tsjechië. De verzendkosten bedroegen € 35,=.
De jaarlijkse kerstmarkt wordt gehouden om Tsjechië bij het Nederlandse publiek te
promoten. Om die reden wordt met ingang van dit boekjaar een negatief resultaat van de
kerstmarkt beschouwd als PR kosten bij administratie van het uitwisselingsfonds.
Het nadelig saldo voor 2012 bedroeg € 510,95, waarbij dient te worden aangetekend dat er
nog veel producten op voorraad staan voor de volgende kerstmarkt.
Overige uitgaven
362,00
Het DB heeft aan de werkgroep Kinderen Tsjernobyl medegedeeld dat Oost-West
Kontakten
onvoorziene uitgaven met betrekking de ontvangst van de kinderen voor haar rekening zal
nemen.
Bij de medische controle bleek voor twee kinderen een bril noodzakelijk.
De uitgave voor deze twee brillen heeft Oost-West Kontakten voor haar rekening
genomen.
Bankkosten
30,00
Betreft aandeel in de bankkosten de rekeningen bij de
Rabobank
Ondersteunde projecten:

4.353,20

- Projectkoor 't Vrolik
3.005,00
Projectkoor 't Vrolik heeft van 10 mei t/m 13 mei een bezoek gebracht aan Litomyšl.
In het kader van het 150-jarig bestaan van Vlastimil heeft het koor medewerking
verleend
aan een gezamenlijk concert met het jubilerende koor en met Chorus Minor uit
Levoča.
Voor een nadere toelichting inzake inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de
bijlage
"Financieel overzicht 2012" van projectkoor 't Vrolik

- Quilt werkgroep
1.348,20
Van 4 tot en met 15 juli werd in het Koetshuis te Roden een Quilttentoonstelling
gehouden.
De kosten betroffen o.a. de huur van het Koetshuis, PR kosten, ontvangst van de
gasten uit
Litomyšl, en enkele excursies voor deze groep.
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Vergelijkend overzicht 2011 - 2014
uitkomst begroting uitkomst begroting begroting
2012
2011
2012
2013
2014
Ontvangsten
subsidie gemeente Noordenveld
overige subsidies en bijdragen

8.073,00
0,00

8.000,00 8.073,00
0,00
0,00

8.000,00
0,00

4.000,00
4.000,00

rente 2012
Totaal ontvangsten

0,00
8.073,00

25,00
0,00
8.025,00 8.073,00

0,00
8.000,00

0,00
8.000,00

algemene uitgaven:
kosten uitwisseling OWK/LEC
contributie VNTS
bijdrage KvK
bestuursonkosten
administratiekosten
kopieerkosten
vergaderkosten
representatiekosten
WA verzekering
website oostwestkontakten.nl
PR kosten
overige uitgaven
bankkosten

2.178,40
62,50
26,64
110,00
90,47
0,00
310,15
0,00
0,00
46,41
119,70
64,80
30,33

1.900,00 1.033,93
65,00
62,50
27,00
24,08
100,00
0,00
25,00
0,00
175,00
175,00
370,00
235,95
50,00
77,98
275,00
274,28
48,00
46,41
50,00
545,95
100,00
362,00
35,00
30,00

1.400,00
65,00
28,00
100,00
27,00
175,00
250,00
50,00
280,00
50,00
50,00
50,00
35,00

1.000,00
65,00
25,00
100,00
30,00
175,00
300,00
75,00
280,00
50,00
50,00
50,00
35,00

905,00
0,00

3.005,00 3.005,00
275,00 1.348,20

3.720,00
0,00

1.500,00
500,00

Uitgaven

ondersteunde projecten:
projectkoor 't Vrolik
Quilt werkgroep
kunsttentoonstelling
Noordenveld
kunsttentoonstelling Litomyšl
RSG De Borgen
Schaakclub Roden
uitwisseling sociale contacten
restant nog te verstrekken
bijdragen

479,65
1.779,98
100,00
63,07
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

0,00

1.525,00

0,00

220,00

765,00

8.025,00 7.221,28

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

Totaal uitgaven

6.367,10

Saldo ontvangsten minus
uitgaven

1.705,90

0,00

851,72
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Toelichting op begroting Bijdrage Administratie
Uitwisseling OWK / LEC
In mei 2013 gaat een delegatie van het bestuur naar Litomyšl.
Op de jaarlijkse goederenmarkt zal OWK present zijn met o.a. stroopwafels, diverse soorten
kaas, verkoop van koppen mosterdsoep, etc.
De overige algemene kosten hebben een permanent karakter.
Ondersteunende projecten
Projectkoor ’t Vrolik verzorgt in 2013 drie projecten.
In april komt KOS als onderdeel van een concerttour door Duitsland en Nederland in Roden.
Vervolgens verzorgt het koor een muzikale bijdrage aan de dodenherdenking op 4 mei.
In voorgaande jaren is regelmatig contact geweest met Chorus Minor, dat is een gemengd
koor uit se Slowaakse plaats Levoča.
Dit koor verzorgt ieder jaar een festival, genaamd Musica Sacra. In dit festival wordt
geestelijke werken gezongen door verschillende koren. Op uitnodiging van Chorus Minor zal
het koor in augustus aan het festival deelnemen.
Schaakclub Roden naar Litomyšl
Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de aangekondigde plannen van de schaakclub
doorgaan en dat er Litomyšl een uitwisseling plaats vindt.
Nog te verstrekken bijdragen:
De begroting biedt nog de volgende ruimte om binnen het budget bijdragen te verstrekken:
Uit het boekjaar 2011 resteert een bedrag van
1.705,90
Het positieve saldo 2012 bedraagt
852,72
Volgens de begroting 2013 kan hieraan worden toegevoegd 220,00
Derhalve bedraagt het beschikbare bedrag
voor uitwisselingsdoeleinden

2.778,62
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B. Financieel overzicht 2012 EIGEN MIDDELEN
Bankmutatie
spaarrekening per 1 januari 2012
rekening courant per 1 januari 2012

5.584,04
117,11
5.701,15

spaarrekening per 31 december 2012
rekening courant per 31 december 2012

5.701,15
0,00
5.701,15

afname 2012

0,00

Ontvangsten
kerstmarkten opbrengst verkopen
overige inkomsten
rente

1.603,45
510,95
149,83

Totaal ontvangsten

2.264,23

Uitgaven
inkoop materiaal Kerstmarkten
inkoopkosten

1.926,08
102,95

overige algemene kosten
bankkosten

235,20
0,00

Totaal uitgaven

2.264,23

Saldo ontvangsten minus uitgaven

0,00
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EIGEN MIDDELEN
Toelichting op Financieel Overzicht 2012
Ontvangsten
Kerstmarkt OWK
1.603,45
De bruto opbrengst van de verkochte goederen tijdens de kerstmarkt 2012 bedroeg € 1.603,45 en
komt vrijwel overeen met de opbrengst van de markt in 2011.
De overgebleven goederen zullen in de kerstmarkt 2013 te koop worden aangeboden.
Overige inkomsten
510,95
Zie de toelichting van Uitwisselingsfonds onder het hoofdstuk PR kosten.
Rente
- aandeel ontvangen rente spaarrekening
149,83
Dit betreft een aandeel in de rente over het boekjaar 2011 alsmede een aandeel
in de rente over boekjaar 2012.
Uitgaven
Inkoop materiaal Kerstmarkten
1.926,08
Dit betreft voornamelijk in Tsjechië ingekochte goederen alsmede de reis- en verblijfkosten voor
deze aankopen in Tsjechië. Tevens zijn in deze post begrepen.
Inkoopkosten
102,95
Dit betreffen materialen voor kerststukken en overige materialen voor de organisatie van de kerstmarkt.
Overige algemene kosten
235,20
Dit betreft de zaalhuur ad € 85,= voor de marktruimte alsmede verstrekte koffie en overige verteringen
aan de medewerkers aan de kerstmarkt 2012.
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Vergelijkend overzicht 2011 - 2014
uitkomst begroting uitkomst begroting begroting
2012
2011
2012
2013
2014
Ontvangsten
kerstmarkten
overige inkomsten
rente 2012
Totaal ontvangsten

1.602,45
20,00
120,00
1.742,45

1.600,00 1.603,45
0,00
510,95
150,00
149,83
1.750,00 2.264,23

1.600,00
0,00
200,00
1.800,00

1.400,00
0,00
200,00
1.600,00

inkoop kerstmaterialen
inkoopkosten
overige algemene kosten
bankkosten

1431,20
169,75
0,00
9,22

1.500,00 1.926,08
200,00
102,95
0,00
235,20
15,00
0,00

1.500,00
200,00
100,00
0,00

1.400,00
200,00
000,00
0,00

Totaal uitgaven

1.610,17

0,00 2.264,23

1.800,00

1.600,00

Saldo ontvangsten minus
uitgaven

95,00

0,00

0,00

Uitgaven

132,28

0,00
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C. Financieel overzicht 2012 CULTURELE REIZEN
Bankmutatie
spaarrekening per 1 januari 2012
rekening courant per 1 januari 2012

2.677,00
0,00
2.677,00

spaarrekening per 31 december 2012
rekening courant per 31 december 2012

3.589,46
0,00
3.589,46

toename 2012

912,46

Ontvangsten
bijdrage deelnemers
rente

17.535,00
71,59

Totaal ontvangsten

17.606,59

Uitgaven
kosten touringcar
hotelovernachtingen
overnachtingen internaat
diners etc.
toegangskaarten festival
excursies etc.
overige uitgaven
reunie
bankkosten

3.769,77
4.269,42
1.141,48
2.954,60
2.939,49
472,27
107,50
1.005,50
34,10

Totaal uitgaven

16.694,13

Saldo ontvangsten minus uitgaven

912,46
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BIJLAGE 1
Financieel overzicht 2012 werkgroep Tsjernobyl voor kinderen uit Wit Rusland
Bankmutatie
betaalrekening per 1 januari 2012
spaarrekening per 1 januari 2012

968,34
21.786,13

22.754,47

betaalrekening per 31 december 2012
spaarrekening per 31 december 2012
overlopende posten per 31 december

1.499,07
20.202,68
-957,02

20.744,73

afname 2012

-2.009,74

Ontvangsten
aandeel opbrengst boekenmarkt
ontvangen giften
opbrengst acties
overige inkomsten
ontvangen rente spaarrekening

14.000,00
1.174,30
1.042,79
0,00
416,55

Totaal ontvangsten

16.633,64

Uitgaven
reiskosten Bychov - Roden v.v.
verblijfkosten onderweg
zakgeld kinderen en leiding
verzekering kinderen
diverse excursies
kleine activiteiten
overige verblijfkosten kinderen en leiding
slotmanifestatie

5.270,00
300,00
1.290,00
910,25
1.486,78
192,37
90,79
775,97

reis- en visumkosten delegatie
projecten Wit-Rusland
vergaderkosten
communicatie en PR
overige algemene kosten
bankkosten

270,00
6.701,00
293,88
0,00
952,62
109,72

Totaal uitgaven

18.643,38

Saldo ontvangsten minus uitgaven

-2.009,74
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Toelichting op het Financieel Overzicht 2012
Jaarlijks een aansterkvakantie organiseren voor Wit-Russische kinderen is het primaire doel
van de werkgroep. Om de continuïteit van dit doel te waarborgen houdt de werkgroep een
financiële reserve voor minimaal één vakantie aan. Nu onze gewaardeerde hoofdsponsor,
Stichting de Boekenmarkt, op zoek moet naar een nieuwe verkooplocatie bestaat er een
reëel gevaar dat we deze reserve zullen moeten aanspreken. Het zal duidelijk zijn dat het
aanhouden van reserves geen doelstelling is. Dat is dan ook de reden dat we samen met
onze contactpersonen ter plaatse naar nuttige sponsordoelen zoeken. Voorwaarde voor
sponsoring is dat de overheid kosteloos meewerkt aan deze projecten c.q. zich volledig
afzijdig houdt.
Zoals uit onze begroting blijkt zijn de ontvangsten € 2.000 hoger uitgevallen als begroot. Dit
bedrag kan volledig worden toegeschreven aan de hogere opbrengst van de Boekenmarkt.
Ondanks dat dat nog niet in de cijfers tot uitdrukking komt heeft de werkgroep niet
stilgezeten. In januari, op de dag dat Russen de jaarwisseling vieren, hebben we voor het
eerst en succesvol een Nieuwjaarsduik georganiseerd. Van de ruim honderd aanwezigen
hebben er 51 daadwerkelijk een duik genomen. De netto opbrengt voor de kinderen uit WitRusland was bijna € 200. Ook met Koninginnedag waren we weer actief met een
enveloppenspel. Dit spel heeft bijna € 650 opgeleverd. Met het krassen van Steunvarkentjes
liep het in 2012 minder goed. Het nieuwtje is er duidelijk vanaf. Rond de Kerstmarkt heeft de
werkgroep een wijn verkoopactie opgestart. Deze loopt tot de Nieuwjaarsduik in januari. De
opbrengst zal in 2013 worden verantwoord. Naar verwachting hebben we het dan over een
bedrag van ruim € 750.
Ondanks de financiële crisis is onze PR duidelijk en succesvol geweest. Naast een gift van
Enexis en Oost West Kontakten hebben vier kerken een collecte voor kinderen uit WitRusland georganiseerd. De Adventscollecte van twee kerken in Leek, bijna € 1.000, wordt in
2013 verantwoord.
Ondanks dat de groep kinderen groter was hebben we de reiskosten van Wit-Rusland naar
Nederland substantieel kunnen verlagen door gebruik te maken van bussen van Ecolines.
Het iets mindere comfort van de kinderen, ze moeten in Warschau overstappen, weegt niet
op tegen de besparing van € 1.500 die we zo hebben kunnen realiseren.
Helaas waren we gedwongen om de reisverzekering voor de kinderen en begeleiders bij een
andere maatschappij af te sluiten. Ondanks de korting die we van deze nieuwe maatschappij
mochten ontvangen waren we toch wat duurder uit.
Ook aan excursies waren we meer kwijt. In belangrijke mate kan het verschil worden
toegeschreven aan Plopsaland. Ondanks eerdere toezeggingen moesten we de toegangsprijs (€ 338) dit jaar wel betalen. Verder is de grotere omvang van de groep bepalend voor
de hogere kosten.
Ook in 2012 is er weer een delegatie van de werkgroep naar Wit-Rusland geweest om
afspraken te maken over de komst van de kinderen en om de contacten aan te halen.
Tevens hebben we ons ter plaatse laten informeren over noodzakelijke c.q. zeer gewenste
sponsordoelen. De werkgroep heeft deze reis georganiseerd. Naast de formele delegatie
van 2 personen zijn er 6 gastouders uit Roden en Leek, 13 bestuursleden en gastouders uit
Terschelling en 2 collega bestuursleden uit België mee naar Wit-Rusland gereisd.
De algemene kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Het verschil kan volledig worden
toegeschreven aan de kosten van het congres waaraan twee leden van de werkgroep
hebben deelgenomen. In Kassel zijn we samen met Duitse zusterorganisaties uitvoerig
geïnformeerd over met name de gezondheidstoestand van mensen in Wit-Rusland.
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Tot slot wil ik graag even stilstaan bij de projecten die we in Wit-Rusland hebben uitgevoerd.
De impact van straling op het lichaam is zeer groot. Een gevolg van straling is een lagere
weerstand, lusteloosheid en een veel grotere kans op infecties. Naast gezondere voeding
zijn betere sanitaire voorzieningen en gedoseerd sporten de belangrijkste voorwaarden voor
een betere gezondheid. In dat licht hebben we een toiletruimte op laten knappen en het
lekke dak van een gymzaal vernieuwd. Deze projecten zijn, zonder inmenging van de
overheid, binnen de begroting uitgevoerd.
Met vertrouwen kijken we naar de toekomst. In Nederland zullen we ons blijven oriënteren op
nieuwe sponsorbronnen. Daarnaast blijven we natuurlijk alert op de kosten. We kijken ook
met meer vertrouwen naar Wit-Rusland. We constateren met name in de grote steden een
groeiend zelfbewustzijn. In een land waar gelatenheid al jaren de norm is, is dat al heel wat.
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Toelichting op het financieel overzicht 2012
ONTVANGSTEN
Aandeel opbrengst boekenmarkt

14.000,00

Ontvangen giften
Ontvangen van:
- Kerkcollecte
- Kerkcollecte
- Oost West Kontakten bril
- Enexis

1.174,30

Opbrengst acties
specificatie:
- Varkentjes krassen
- Koninginnedagmarkt
- Kerstmarkt exclusief wijnactie
- Veiling fles wodka
- Nieuwjaarsduik

1.042,79

254,55
57,75
362,00
500,00
totaal 1.174,30

200,60
641,85
-49,86
57,50
192,70
totaal 1.042,79

UITGAVEN
Reiskosten Bychov - Roden v.v.
specificatie:
- Transfer Bychov - Orsha
- Ecolines
- Visa kinderen
- Portokosten/reistabletjes
- Tassen voor de kinderen
- Verblijfkosten chauffeurs in Roden
- Bus van het fonds

Verblijfkosten onderweg
- overnachting Polen (niet doorgegaan)
Diverse excursies
specificatie:
- Schiermonnikoog
- Nienoord
- Plopsaland
- Overige

Kleine activiteiten
specificatie:
- Afzwemmen
- Bijeenkomst Sintmaheerd
- Scouting

5.270,00
150,00
1.547,00
230,00
17,10
100,00
155,90
3.070,00
totaal 5.270,00

300,00
300,00
1.486,78
945,65
78,25
338,00
124,88
totaal 1.486,78
192,37
52,50
131,91
7,96
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totaal
Overige verblijfkosten kinderen en
leiding
specificatie:
- Verblijfskosten Bomenburcht
Slotmanifestatie
specificatie:
- Drank en hapjes
- Attentie gastouders
- Disco

90,79
90,79
775,97

totaal
Reis- en visumkosten delegatie
specificatie:
- vergoeding volgens procedure 2
personen
- visa deelnemers
- overige kosten
AF:
ontvangen bijdrage externe deelnemers

Overige algemene kosten
- Bezoek aan zusterorganisatie BAG
Kassel
- Bril voor kind
- Afscheid 2 werkgroepleden
- Overige kosten
- Huisarts 2 kinderen

564,14
61,83
150,00
775,97

270,00

270,00
0,00
0,00

per saldo
Hulpgoederen Wit-Rusland
- Project 1
- Project 2

192,37

0,00
270,00

6.701,00
1.625,00
5.076,00
totaal 6.701,00
952,62

totaal

368,64
362,00
121,57
48,53
51,88
952,62
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Vergelijkend overzicht 2011 - 2014
uitkomst begroting uitkomst begroting begroting
2012
2011
2012
2013
2014
Ontvangsten
aandeel opbrengst boekenmarkt
ontvangen giften
opbrengst acties
overige inkomsten
ontvangen rente spaarrekening

12.000,0
0
340,00
2.136,31
0,00
470,50

12.000,0
0
300,00
2.000,00
0,00
450,00

14.000,0
0
1.174,30
1.042,79
0,00
416,55

12.000,0
0
1.000,00
2.000,00
0,00
400,00

12.000,0
0
1.000,00
2.000,00
0,00
400,00

Totaal ontvangsten

14.946,8
1

14.750,0
0

16.633,6
4

15.400,0
0

15.400,0
0

6.516,06
648,32
1.200,00
652,50
1.242,97
479,21

7.000,00
750,00
1.400,00
700,00
1.000,00
500,00

5.270,00
300,00
1.290,00
910,25
1.486,78
192,37

5.500,00
750,00
1.400,00
1.000,00
1.200,00
500,00

5.500,00
750,00
1.400,00
1.000,00
1.200,00
500,00

362,35
715,46

400,00
900,00

90,79
775,97

400,00
900,00

400,00
900,00

reis- en visumkosten delegatie
projecten Wit-Rusland
vergaderkosten
communicatie en PR
overige algemene kosten
bankkosten

559,00
100,00
34,85
0,00
919,46
64,59

540,00
500,00
210,00
50,00
700,00
100,00

270,00
6.701,00
293,88
0,00
952,62
109,72

540,00
1.700,00
300,00
100,00
1.000,00
110,00

540,00
1.700,00
300,00
100,00
1.000,00
110,00

Totaal uitgaven

13.494,7
7

14.750,0
0

18.643,3
8

15.400,0
0

15.400,0
0

Saldo ontvangsten minus
uitgaven

1.452,04

0,00 -2.009,74

0,00

0,00

Uitgaven
reiskosten Bychov - Roden v.v.
verblijfkosten onderweg
zakgeld kinderen en leiding
verzekering kinderen
diverse excursies
kleine activiteiten
overige verblijfkosten kinderen en
leiding
slotmanifestatie
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BIJLAGE 2

Financieel overzicht 2012 projectkoor ‘t Vrolik

Bankmutatie
saldi per 1 januari 2012

1.065,26

saldi per 31 december 2012

1.882,17
1.882,17

toename 2012

816,91

Ontvangsten
Subsidie OWK voorbereiding
Subsidie OWK concert
Bijdrage deelnemers

715,00
2.290,00
4.445,00
7.450,00

Totaal ontvangsten
Uitgaven
Voorbereiding
Huur repetitieruimte
Honorarium dirigent
muziek

63,50
901,40
85,00

Algemene kosten
Vergaderkosten
Overige algemene kosten

50,00
12,76

Concertkosten
Honorarium dirigent
Honorarium begeleiding
Kosten touringcar
Overnachting onderweg
Excursies etc.
presentjes Vlastimil
Overig onvoorzien

565,25
260,00
3.165,00
991,33
258,61
271,84
8,40
6.633,09

Totaal uitgaven
Saldo ontvangsten minus uitgaven

816,91

Jaarverslag OWK 2012, pagina 31

Vergelijkend overzicht 2012 - 2014
begroting
2012
Ontvangsten
Subsidie OWK voorbereiding
Subsidie OWK concert
Bijdrage deelnemers
Totaal ontvangsten

uitkomst
2012

begroting
2013

715,00
715,00
2.290,00 2.290,00
4.440,00 4.445,00

735,00
2.985,00
9.280,00

7.445,00 7.450,00 13.000,00

Uitgaven
Voorbereiding van het project
Huur repetitieruimte
Honorarium dirigent
Honorarium muzikale begeleiding
muziek
Reis- en verblijfkosten
kosten touringcar
hotelovernachting
overige kosten

280,00
950,00
75,00
125,00

63,50
901,40
0,00
85,00

360,00
955,00
75,00
80,00

3.500,00 3.165,00
1.400,00
991,33
150,00
8,40

4.550,00
4.000,00
1.750,00

Concertkosten in Levoča
Honorarium dirigent
Honorarium begeleiding
Bloemen
cadeau Chorus Minor
Overig onvoorzien

300,00
180,00
0,00
200,00
250,00

565,25
260,00
0,00
271,84
258,61

575,00
385,00
0,00

overige werkgroep kosten
Vergaderkosten
Overige algemene kosten

100,00
110,00

50,00
12,76

50,00
0,00

Totaal uitgaven
Saldo ontvangsten minus uitgaven

220,00

7.620,00 6.633,09 13.000,00
-175,00

816,91

0,00
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BIJLAGE 3
Overzicht van Ontvangsten en Uitgaven Quilt-werkgroep
Betreft: Tentoonstelling in het Koetshuis in juli 2012
Ontvangsten
Bijdrage van OWK
Uitgaven
Huur Koetshuis
schoonmaakkosten
Materiaal workshop en aankleding Koetshuis
Opening en sluiting tentoonstelling
Autovergoeding aan Tsjechen
Excursie Warffum
Excursie Groningen
Excursie Veenhuizen
Lunches e.d. aan gasten
Overige onkosten

1.348,20

300,00
35,00
60,24
204,16
100,00
66,00
309,55
148,50
445,10
100,00
1.768,55

Voor rekening van de werkgroep

420,35

