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1.

INLEIDING
De Stichting Oost-West Kontakten biedt u hierbij het jaarverslag van het jaar 2013 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

OOST-WEST-KONTAKTEN MET TEVREDEN GEVOEL TERUG UIT LITOMYSL
Op eerste Pinksterdag kwam de Noordenveld delegatie bestaande uit afvaardigingen
van het college van B&W en van het bestuur van Oost-West-Kontakten met een tevreden gevoel terug uit het Tsjechische Litomyšl. Er werden goede afspraken gemaakt
over de inhoud van de relatie voor de toekomst. Gestreefd zal worden om de uitwisselingen aan te laten sluiten bij het van kracht zijnde thema van de Europese gemeenschap. Op deze wijze kan hopelijk voor continuïteit in de financiering van deze levende
relatie worden gezorgd.
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De Europese gemeenschap stelt ook inhoudelijke eisen aan de uitwisseling t.a.v. de
samenstelling van de delegaties, de inhoud van het programma (nuttig en aangenaam). Omdat de relatie tussen Litomyšl en Noordenveld altijd al een inhoudelijke kant
heeft gehad en duidelijk meer is dan een reisgezelschap verwachten beide besturen aan de
Europese criteria te kunnen voldoen. De ontvangst van 26 mensen uit Litomyšl in Roden in
september stond in het teken van lokale ontwikkelingen in de zorg (nuttig) en kennismaking met de lokale tradities van de Rodermarkt
(aangenaam).
Bij het afgelopen bezoek werden de gasten uit
Noordenveld geïnformeerd over de nieuwe
energievoorziening met als doel de bruinkool
uit te bannen. Er werd een op biogas gestookte
energiecentrale van 2 megawatt bezocht.
De mest van de koeien en het gras, mais en granen van 600 hectare worden voor de
vergisting aangewend. Bovendien werd uitleg gegeven aan diverse vormen van waterberging in een heuvelachtig landschap en de overlegvormen met naburige gemeenten
over dit onderwerp (men kent geen waterschappen).
Jaarmarkt in Litomyšl
Elk jaar wordt In Litomyšl herdacht, dat Magdaleny Dobromily Rettigové het eerste kookboek in Tsjechië schreef en daarmee tevens
grondlegster is voor de culinaire cultuur in onze
partnergemeente en wijde omgeving. Dit eerbetoon bestaat uit een culinaire markt waar elk
zichzelf respecterend restaurant zich presenteert. Alle koks verzamelen zich 's morgens bij
haar graf voor een korte ceremonie. Zij ligt begraven op de lokale begraafplaats.
Eerbetoon aan M.D. Rettigové

Daarna gaat een stoet van witte koksmutsen naar het marktplein, waarna de culinaire markt is geopend. Ook de Stichting
Oost-West Kontakten was aanwezig met
heerlijke mosterdsoep, stroopwafels, kaas,
hagelslag, pindakaas en pindasaus. Onze
kraam mocht zich in een grote belangstelling verheugen. In een gezellige culinaire ambiance werden veel gesprekken met
oude bekenden, maar ook met nieuwe belangstellenden gevoerd.
OWK op de jaarmarkt
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Ook was er een op houtvuren gestookte goulash
competitie. Een geweldig evenement met overheerlijke soorten goulash van o.a. wild, rund, maar ook kip.
Met trots constateerde de gemeentesecretaris uit
Noordenveld dat de houtvuren in de gaten werden
gehouden vanuit een door Noordenveld geschonken
oude brandweerwagen

AFBOUW VAN GEMEENTELIJKE SUBSIDIE
De gemeenteraad van Noordenveld heeft het besluit genomen om de gemeentelijke
subsidie voor de uitwisselingen met onze partnergemeente in Tsjechië af te bouwen tot
nul. Het Stichtingsbestuur was daarom genoodzaakt om maatregelen te treffen:
1.

2.

3.

In 2014 en 2015 worden de subsidies uit het uitwisselingsfonds beperkt tot de helft
van de oorspronkelijke bijdrage (was 50% subsidie voor de subsidiabele kosten),
zoals die zijn vermeld in de subsidieregeling van de Stichting Oost West Kontakten. In 2016 is de subsidie tot nul gedaald en kunnen er geen onkostenvergoedingen voor reiskosten meer worden verstrekt.
Het bestuur heeft onderzocht of er mogelijkheden zijn bij de Europese gemeenschap voor subsidiëring van haar activiteiten. In 2013 zijn wij erin geslaagd om een
subsidie te verwerven, omdat het georganiseerde congres (zie elders in dit verslag) paste in het thema (“Burgerzin”) van de Europese gemeenschap van 2013.
Het is maar de vraag of toekomstige thema's een uitwisselingscongres kunnen ondersteunen. Het proces van de subsidieverkrijging was in 2013 niet alleen succesvol, maar ook bijzonder leerzaam, bureaucratisch, arbeidsintensief en onzeker.
Het college van B&W is gevraagd om binnen overheidskringen en -organisaties te
onderzoeken of alternatieve subsidieverkrijging mogelijk was. Dit onderzoek heeft
niet tot positieve resultaten geleid.

Een vooruitblik naar 2016 is daarom een sombere vooruitblik. De continuïteit van
de uitwisselingsactiviteiten met onze partnergemeente staan op de tocht en
daarmee ook de uitvoering van een gemeentelijke taak door de Stichting OostWest Kontakten.
In de jaren 80 zagen vele gemeentelijke overheden de noodzaak in van gemeentelijke bewustwording op het terrein van Noord-Zuid verhoudingen een OostWest verhoudingen. Gemeentebesturen beoogden met deze bewustwording
meer begrip en verdraagzaamheid tussen volkeren te realiseren en op deze wijze
door vriendschappen voor en door burgers een kleine maar wezenlijke bijdrage
aan de wereldvrede te realiseren. De uitvoering van deze gemeentelijke verantwoordelijkheid en gemeentelijke taak werd overgelaten aan het particulier initiatief.
Deze werkwijze is door de jaren heen bijzonder succesvol geweest. Maar juist nu
in 2014 en verder is er weer een grote noodzaak om op de internationale bewustwording te investeren.
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De ontwikkelingen aan de Oostgrens van Europa, maar ook de duizenden politieke- en ook economische vluchtelingen noodzaken ons over de dijken en over
de waterberging bij Roderwolde heen te kijken. Een heroverweging door de raad
van het bezuinigingsbesluit is daarom gepast.

Thema 2013 van de Europese gemeenschap:

'Burgers in de samenleving'
Verslag van het congres in de gemeente Noordenveld
Op 20 en 21 september heeft het bestuur een congres georganiseerd, dat in het teken
stond van 'Burgers in de samenleving'. Dit congres werd bijgewoond door 25 deelnemers uit Litomyšl, die van donderdagavond 19 september tot en met zondagmorgen 22
september te gast waren bij dertien gastgezinnen in Roden en Nietap. Ook hebben 25
Nederlanders deelgenomen. De samenstelling van beide groepen was zeer gemêleerd
naar geslacht en leeftijdscategorieën.
De drie hoofdthema's van het congres werden gevormd door de jeugdwerkloosheid, de
ouderenzorg zowel in verpleeg- en verzorgingshuizen als in de thuissituatie en de zorg
voor mensen met een geestelijke beperking. Naast leden van de LEC respectievelijk
het OWK-bestuur bestond de beide groepen deelnemers uit representanten van publieke en private partners, werkzaam in de sfeer van de drie genoemde thema's.
Een beleidsmedewerker van de gemeente Noordenveld) verzorgde op 20 september 's ochtends
een uitstekende lezing over de aanpak van de
jeugdwerkloosheid. De uitgebreide informatie leverde een levendig vraag- en antwoordspel op.
Ook werd een uiteenzetting gegeven van het
Tsjechische beleid.
De ouderenzorg stond die middag centraal in het
zorgcentrum De Hullen. De locatiemanager en de
verpleegkundige Wijkzorg Team 2 (beiden van De
Hullen) respectievelijk de projectleider van de
gemeente Noordenveld gaven een inkijkje in het
wonen met zorg en behandeling en de wijkzorg
respectievelijk in de toekomstige participatiesamenleving annex mantelzorg voor
thuiswonenden.
De drie inleidingen riepen vele vragen op over de toekomstige bekostiging van deze
zorgvormen. De bijeenkomst werd afgesloten met een excursie in groepen door het
zorgcentrum De Hullen.
De zorg voor mensen met een beperking stond op
het programma voor 21 september 's ochtends, dat
zich afspeelde in Het Trefpunt aan de Schoolstraat.
Vanwege Promens Care, de organisatie van de
Thomashuizen en de Organisatie MEE Drenthe
werden informatieve inleidingen gehouden door
achtereenvolgens de locatiemanager Trefpunt
Scheepstra van Promens Care, zorgondernemers
van het Thomashuis Roden en een consulente van
MEE Drenthe. De deelnemers waren zeer geïnteresseerd in de werkwijzen, de werkprojecten en de dagbestedingen van de cliënten.
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Aan het einde van het officiële programma werd een bezoek gebracht aan het Thomashuis aan het Oosteinde te Roden.
De data van 20 en 21 september waren vooral gekozen om de Tsjechische gasten op
hun uitdrukkelijk verzoek kennis te laten maken met de Rodermarkt feestweek. Daarin
was de organisatie goed geslaagd, want zowel de vrijdagavond als de zaterdagavond
hebben de gasten en sommige gastgezinnen zich uitstekend in het centrum van Roden
vermaakt. Buitengewoon verrast werden de gasten door de Rodermarkt parade van de
zaterdagmiddag. Na de parade hebben zij de opening kunnen bijwonen van een expositie bij Galerie Barth-art van glaskunst van Svoboda uit Litomyšl.
Naast de goede verzorging door de gastgezinnen hebben
de deelnemers ook kunnen genieten van lunches en diners die door OWK zijn besteld bij De Hullen, de pizzeria
in Nieuw-Roden en de Golfclub Holthuizen. Bijzonder was
de lunch in Het Trefpunt, geheel en uitstekend verzorgd
door de cliënten van Promens Care.

De kosten van het totale bezoek bedroegen bijna € 6.000.
Een in 2014 ontvangen bijdrage in deze kosten uit het
relevante EU-fonds van € 5.000 moest worden verdeeld
over de eigen organisatie en het vervoer van onze Tsjechisch gasten.
Al met al kan worden teruggezien op een uitstekend verlopen congres, dat deel uitmaakte van
een prima geslaagd vierdaags bezoek van onze
vrienden uit Litomyšl, mede dankzij de gastgezinnen, die daarvoor hartelijk werden bedankt. Het
Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning
Groningen heeft een bemiddelende rol gespeeld
bij het verkrijgen van de Europese subsidie.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven de medewerking en deelname aan onderdelen van het
programma van de burgemeester en twee wethouders van de gemeente Noordenveld.

4.

PROJECTEN.
Werkgroep Tsjernobyl voor kinderen uit Wit-Rusland
Ook in 2013 heeft de Werkgroep Tsjernobyl een groep Wit-Russische kinderen naar
Roden e.o. gehaald voor een ontspannen aansterkvakantie. Voor het eerst heeft de
werkgroep een mindervalide kind uitgenodigd. In Wit-Rusland ging dit meisje niet naar
school. Daardoor leeft ze daar zeer geisoleerd. Bewust zeg ik ging, want inmiddels
hebben haar ouders ingezien dat het meisje sociaal veel tekort kwam. Met ingang van
het school jaar 2013/2014 volgt dit meisje klassiekaal onderwijs.
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Dit jaar ging het om 19 kinderen
die liefdevol bij gastgezinnen zijn
ondergebracht.

Voor de tweede keer in haar bestaan organiseerde de werkgroep een Nieuwjaarsduik.
Dat werd gehouden op de dag dat Russen het Oud Russische Nieuwjaar vierden. Door
het bijzonder koude weer kwam deze Russische traditie volledig tot haar recht. Het
was zelfs zo koud dat Het Ronostrand
eerst ijsvrij moest worden gemaakt.
Ondanks de barre weersomstandigheden steeg het aantal deelnemers
t.o.v. 2012 met 50%. Voorzichtig mag
na twee jaar al worden geconcludeerd
dat de Roder Nieuwjaarsduik een
evenement met toekomstperspectief
is.

Nieuwjaarsduik

Eind februari heeft een afvaardiging van de Werkgroep Tsjernobyl Belarus bezocht.
Zoals gebruikelijk zijn er weer goede afspraken gemaakt over de aansterkvakantie van
de Wit-Russische kinderen in de periode mei/juni. Ook de situatie in Wit-Rusland is uitvoerig aan de orde geweest. We hebben onze contactpersonen ter plaatse uitvoerig
geïnformeerd over de wijze waarop we de vakantie van de kinderen financieren. Met
name de inspanningen van al die vrijwilligers van de Boekenmarkt maakten veel indruk. Tot slot heeft de werkgroep een aantal hulpvragen uit Wit-Rusland beoordeeld op
hun relevantie. Gelet op het beschikbare budget werden drie noodsituaties als te adopteren project aangemerkt. Na het bezoek zijn de betreffende plannen uitgewerkt en zijn
er afspraken gemaakt met de plaatselijke autoriteiten. In 2013 werd de in 2012 waterdicht gemaakte gymzaal geïmpregneerd en geschilderd, een betonbaan onder een
sportveld verwijderd en opnieuw een toilet vernieuwd. Deze projecten zijn bij een
tweede bezoek aan Belarus, in oktober 2013, opgeleverd. Daarnaast werd in oktober
een solidere bases gelegd voor het uitvoeren van projecten in Wit-Rusland en werden
een aantal nieuwe scholen bezocht in de regio.
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Met betrekking tot het bezoek van de delegatie uit Roden aan Wit-Rusland kan met
gepaste trots worden gemeld dat een delegatie van zusterorganisaties uit Terschelling
zich opnieuw bij ons heeft aangesloten. De samenwerking met Terschelling heeft geresulteerd in een uitnodiging van de Wit-Russische ambassadeur in Nederland. Met haar
en met een consul van de ambassade zijn een tweetal hulpvragen besproken. Het opknappen van een
sportveld bij een school (is inmiddels
door de autoriteiten ter plaatse gerealiseerd) en het vernieuwen van de
sanitaire voorzieningen van een
school in de omgeving van Bychov.
Voor dit laatste project heeft de gemeente inmiddels een tender uitgeschreven.

Via de ambassade wordt de voortgang van dit project gemonitoord. Zo nodig wordt dit
project in samenwerking met De Wilde Ganzen ondersteund.
In de zoektocht naar alternatieve aanvullende
financieringsbronnen werden de meest succesvolle acties uit 2012, de Koninginnedagverloting, de Nieuwjaarsduik en de Kerstmarkt, herhaald. De Kerstmarkt is voor de
Werkgroep Tsjernobyl het podium waar de
werkgroep de Wijnverkoopactie een impuls
probeert te geven. Uiteindelijk werd in het kader van deze actie ruim 110 dozen wijn verkocht.

Natuurlijk was de aansterkvakantie voor 19 Wit-Russische
kinderen ook dit jaar weer de meest aansprekende 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. Nieuw in het programma waren
dit jaar een boottocht op de Waddenzee op de ‘Voorwaarts
Voorwaarts’ en een bezoek aan het Verkeerspark Assen.
Het traditionele dagje Schiermonnikoog werd in 2013 overgeslagen.
Zoals gebruikelijk viel het afscheid bij zowel de WitRussische kinderen als de gastouders zwaar. Veel kinderen hopen we dan ook in 2014 opnieuw te verwelkomen.
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Projectkoor ‘t Vrolik
2013 was voor de deelnemers aan het projectkoor een bijzonder druk jaar met diverse
activiteiten. In chronologische volgorde wordt onderstaand een verslag van de activiteiten gedaan.
Uitwisselingsconcert KOS
KOS, het zangkoor van de pedagogische school uit Litomyšl onder muzikale leiding
van Milan Motl, hield in april 2013 een ‘Europa tour’. Via Duitsland bezocht het koor
Roden in de periode van 19 – 22 april. Op 19 april gaf KOS een concert in Hinte, nabij
Emden (Dld) en op 20 april in de synagoge in Groningen. Voorafgaand aan het concert
in Groningen bezocht de groep allereerst de monumentale stationshal van Groningen
en vervolgens het museum van de Rijksuniversiteit.
Op 21 april volgde het concert in Op de Helte te Roden.
Aan dit concert namen tevens Jong Vocaal Groningen onder leiding van Nanny ter
Wiel en ’t Vrolik deel.
Jong Vocaal Groningen bracht enkele werken uit hun repertoire ten gehore.
De bijdrage van ’t Vrolik bestond, naast de organisatie van dit concert, uitsluitend door
met de drie koren gezamenlijk het Gloria uit RV 589 van Vivaldi en het Hallelujah uit de
Messiah van Händel te zingen.
Na het concert werd er voor alle deelnemers een buffet georganiseerd, waarbij de gerechten door leden van ’t Vrolik waren bereid, naar voorbeeld van de gastvrijheid zoals
’t Vrolik dat gewend is bij bezoeken aan Litomyšl.
Op 22 april vervolgde KOS de tour richting Gelderland, waar ’s avonds een concert in
Doesburg op het programma stond.
Dodenherdenking 4 mei
Op verzoek van de stichting 4 en 5 mei nam ’t Vrolik onder leiding van Edwin Velvis
deel aan de dodenherdenking op 4 mei in de Pompstee te Roden.
De werken die ’t Vrolik met muzikale begeleiding van Jan de Roos ten gehore bracht
waren:
- ‘Geen uitkomst’, van Schuurman, uit Geuzenliedboek 1940-1945
- ‘Modlitba Paná na Hore Olivetski’, een Slowaaks volkslied van Kucera
- ‘Allerzielen’, van Bourgeois, uit Geuzenliedboek 1940-1945
- ‘Remenbrance day’, van J. de Haan
Bij het vertrek uit de Pompstee naar de herdenkingsplaats werd het ‘Da pacem
Domine’ gezongen.
Optreden in Levoča, Slowakije
In een eerdere ontmoeting met Chorus Minor werd ’t Vrolik
uitgenodigd om in Levoča deel te nemen aan het festival
Musica Sacra aldaar op 27 en 28 juli.
Het vertrek naar Levoča, via Wroclaw (Polen), was op
dinsdag 23 juli om 07.00 uur. De groep zangers aangevuld
met partners om de bus rendabel vol te krijgen, was dit
jaar zeer gedisciplineerd, getuige het feit dat iedereen al
ruim vóór 07.00 uur aanwezig was, zodat de bus van Arriva op tijd kon vertrekken.

Vertrek per bus op 23 juli

In Peize was nog een opstapplaats voor enkele deelnemers uit die plaats.
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Na een voorspoedige reis van ruim 12 uur kwam de bus aan bij hotel Novotel in Wroclaw. Na zich even opgefrist te hebben in de hotelkamer kon men aanschuiven aan het
diner.
Op de woensdag was er een rondleiding in Wroclaw met een Duits sprekende en een
Engels sprekende tolk van het VVV. Hiervoor werd de groep in tweeën gesplitst en kon
men kiezen aan welke taal men de voorkeur gaf. Er was ontzettend veel te zien en zoals altijd, te weinig tijd om alles goed te kunnen bekijken. Maar al met al kreeg iedereen
toch een behoorlijk goede indruk van die schitterende stad. Op de ‘liefdesbrug’ beloofden het pasgetrouwde stel Ada Heida en Rob Boomsma elkaar eeuwige trouw door
een slot aan de brug te bevestigen en na een kus de sleutels in de rivier te gooien.
’s Avonds was er een concert gepland in het kasteel in Lesnica, een buitenwijk van
Wroclaw. (Toevalligerwijs was er in de benedenverdieping van het kasteel een expositie over Rembrandt).
Een leuk concert, tot groot genoegen van het
publiek, afsluitend met het Poolse volksliedje
‘Krakowiak’.
De voortzetting van de reis was op donderdagmorgen. Via een paar uur durend bezoek aan de
prachtige Poolse stad Krakau arriveerde de bus
op donderdagavond in het centrum van Levoča.
Daar werd de bus opgewacht door een delegatie
van het koor uit Levoča. Na het diner werd de
groep ondergebracht in het gerenoveerde internaat, een uitstekende accommodatie.
De gehele vrijdag stond in het teken van bezichtigingen en excursies.
Het gerenoveerde internaat
Levoča heeft nog een vrijwel geheel intacte stadsmuur als onderdeel van de voormalige koningsstad. De plaats lag in het verleden aan
een belangrijk handelsknooppunt.
In Levoča werd een bezoek gebracht aan de mooie St. Jacobskerk en het oude raadshuis.
De excursie was naar de Maria bedevaartkerk op de Marianska Hora, met een schitterend uitzicht op Levoča.
De Maartenskathedraal van de Spišská kapitula, het complex van het voormalige bisschoppelijke paleis, heeft men door tijdgebrek slechts van een afstand kunnen bewonderen.
’s Avonds was er een gezellig samenzijn met
de leden van het koor Chorus Minor met
muziek van een Slowaaks combo. Aan ieder
lid van Chorus Minor werd als dank voor de
goede verzorging een mini kaasje van Hollandse boerenkaas overhandigd.
Op zaterdag werd even in de St. Jacobskerk
gerepeteerd om aan de akoestiek te wennen. ’s Middags werd nog gerepeteerd in de
dicht bij de kerk gelegen muziekschool om
alles nog even door te nemen voor het concert van die avond.
Spišská kapitula

Het concert begon om 18.00 uur. Chorus Minor opende het concert met een aantal
werken uit hun repertoire. “t Vrolik sloot zich aan het eind van het optreden bij Chorus
Minor aan om samen met dat koor de liederen Tvoi Križ van V. Žak en Modlitba van
V.P.J. Kučera (in het Slowaaks) te zingen. Deze samenzang was op verzoek van de dirigent van Chorus Minor, als navolging op de samenzang eerder met dit koor in Roden.
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’t Vrolik zong vervolgens hun eigen programma met werken van met name Nederlandse en Tsjechische componisten. Onderdeel van het programma bestond uit enkele delen uit het Gloria van Vivaldi. De aria
Domine Deus uit dit werk werd ontroerend
mooi vertolkt door de sopraan Titia Keizer
met altblokfluit begeleiding van Coby Visser en orgelbegeleiding van Jan de Roos.
Als slotstuk van het concert werd onder
groot enthousiasme van het publiek het
Hallelujah uit de Messiah van Händel gezonden.

Aansluitend aan het concert werd in deTitia Keizer en Coby Visser
zelfde St. Jacobskerk de avondmis gehouden, waaraan ’t Vrolik deelnam door
het zingen van de Kleine Orgelmesse van Joseph Haydn. De communicatie met de
pastoor geschiedde via de organist van dienst van de avondmis; die gaf telkens een
teken wanneer er weer een deel uit de
mis gezongen moest worden.
Ter afsluiting van de dag werd in het
restaurant van hotel Stella gedineerd
en bleef men nog gezellig na borrelen
voordat men naar het internaat ging
om van de verdiende nachtrust te genieten.
Als afsluiting van het programma nam
’t Vrolik op de zondagmorgen in een
volle St. Jacobskerk deel aan de
Hoogmis. Ook hier werd de Kleine
Orgelmesse van Haydn als onderdeel
van de hoogmis gezongen.
Schitterend uitzicht op Levoča

Evenals in de avondmis geschiedde de communicatie weer via de organist van dienst.
Het koor stond boven op een bordes en was vanuit de kerk niet te zien. Groot was
daarom de verbazing onder de kerkbezoekers toen het koor naar beneden kwam. Op
basis van de koorklank waren de koorleden veel jonger geschat. Een compliment
vooral aan het adres van Edwin Velvis die verantwoordelijk was voor de harmonische
koorklank. Via een tolk werd het dankwoord van de bisschop aan het koor overgebracht.
Na de lunch werd de terugreis aanvaard. Via een overnachting in Wroclaw, wederom in
Novotel, werd op maandagmorgen na het ontbijt de reis naar Nederland hervat.
De werkgroep ’t Vrolik kan terugzien op een zeer geslaagd project. Er hebben zich
geen noemenswaardige of vervelende zaken voorgedaan en met het goede optreden
in zowel Polen als in Levoča is een goed visitekaartje afgegeven.
Reünie
Voor alle deelnemers aan de drie verschillende projecten 2013 werd op 13 oktober een
gezellige reünie georganiseerd en kon men nog eens herinneringen ophalen en foto’s
delen.
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December
Tot slot verzorgden enkele leden van ’t Vrolik een korte muzikale inbreng op de kerstmarkt van OWK in het Wapen van Drenthe te Roden.

Quiltgroep Roden - Litomyšl
In januari van het verslagjaar werden de quiltjes in
de door de Tsjechische dames geleerde techniek
afgemaakt.
In februari en maart waren er “opfriscursussen” voor
snijtechnieken, eventueel om door te geven aan Litomyšl. Er werden ook afspraken gemaakt voor een
nieuwe cursus bij Dineke Ugen.
Belangrijk voor de continuering van de quiltgroep
zijn de regelmatige mailcontacten met Litomyšl. Zo
werd de Quiltgroep Roden uitgenodigd om deel te
nemen aan de tentoonstelling in Litomyšl in februari
tot en met april 2014. Besloten werd van deze uitnodiging gebruik te maken door quilts in te zenden.
De Quiltgroep Roden zal alleen bij de sluiting van
de expositie aanwezig te zijn (dit vanwege mogelijk sneeuwgevaarlijke wegen).
In juni werd workshop “stofverven” gevolgd.
In de maanden juli t/m oktober werden er diverse bijeenkomsten georganiseerd.
In november werd deelgenomen aan een midweek-cursus in Fredeshiem, waar hard
werd gewerkt en de resultaten daarvan waren prachtig. In deze cursus werden verschillende nieuwe technieken geleerd, zodat de groep Roden weer veel opgedane
kennis kan overbrengen aan de Tsjechische Quiltgroep.
Al met al een jaar, waarin de leergierigheid als een rode draad doorheen liep.

Smetanareizen
In 2013 is er geen reis geweest naar het Smetanafestival in Litomyšl.
Wel is er een wisseling geweest in het organisatieteam.
Jaap Nauta, Alle Visser, Maarten Baak en Lidy Kloek hebben te kennen gegeven de
reis niet meer te willen organiseren. Er is een nieuw team samengesteld: Hans de
Rooij, Rob Boomsma en Ada Heida.
In november zijn zij, wel gesteund door het vertrekkende team, begonnen aan de organisatie van de reis in 2014.
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PROMOTIE

Kerstmarkt
Op zaterdag 14 december 2013 werd de
Kerstmarkt gehouden in Hotel-restaurant
Het Wapen van Drenthe in Roden.
De markt is een jaarlijkse terugkerende
activiteit van de Stichting, mede bedoeld
om Tsjechië bij de bewoners van de gemeente Noordenveld te promoten.
Ondanks dat de markt voor de 3e keer
gehouden werd op dezelfde locatie, is het
nog steeds voor het grote publiek een
probleem deze ‘te vinden’. De bereikbaarheid blijft een aandachtspunt. Daar tegenover
staat dat een rij van vaste bezoekers al voor de opening in de gang stond te wachten.
Het meisjeskoor o.l.v. Titia Keizer en een koor samengesteld uit ‘t Vrolik traden tijdens
de markt op. Er werden o.a. Tsjechische kerstliedjes ten gehore gebracht.
Vele bezoekers hebben ook deze keer weer kunnen genieten van de sfeer, Tsjechische producten en kerststukken die hier aangeboden werden.
Alhoewel de opbrengst iets minder was als vorig jaar, was iedereen heel tevreden. Gezien de crisis, waarin veel markten hun opbrengsten zagen dalen en de paar uurtjes
waarin het verkocht moet worden, zijn wij nog steeds positief.
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 geplaatst.
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PLANNEN STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN VOOR 2014











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
projectkoor ’t Vrolik viert eind 2014 het 15-jarig jubileum met een concert in Op de
Helte
Inkoopgroep naar Tsjechië
Thematisch bezoek naar Litomyšl inzake democratie lokaal, nationaal en internationaal
Kerstmarkt
Jeugdelftal v.v. Nieuw-Roden naar Litomyšl
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PLANNEN STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN VOOR 2015
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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
Inkoopgroep naar Tsjechië
Smetanareis naar Litomyšl
Thematisch bezoek uit Litomyšl inzake land- en tuinbouw
Kerstmarkt

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 2013
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

Info:

taken op 31-12-2013
Inkoopgroep
DB en werkgroep Smetanareizen,
DB en 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
Bestuurslid en werkgroep Tsjernobyl
Quiltwerkgroep en werkgroep ‘t Vrolik
DB (voorzitter OWK)
Werkgroep Tsjernobyl (voorzitter)

website
www.oostwestkontakten.nl
Secretariaat: e-mail: b.pleizier@wxs.nl
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Financieel overzicht 2013 UITWISSELINGSFONDS
Bankmutatie
spaarrekening per 1 januari 2013
rekening courant per 1 januari 2013

2.067,25
865,77
2.933,02

spaarrekening per 31 december 2013
rekening courant per 31 december 2013

1.916,49
409,72
2.326,21

afname 2013

-606,81

Ontvangsten
subsidie gemeente Noordenveld
overige subsidies en bijdragen
rente

8.073,00
115,37
9,46

Totaal ontvangsten

8.197,83

Uitgaven
kosten uitwisseling OWK/LEC
contributie VNTS
bestuur onkosten
administratiekosten
kopieerkosten
vergaderkosten
representatiekosten
WA verzekering
website oostwestkontakten.nl
PR kosten
overige algemene kosten
overige uitgaven
bankkosten
Projecten
sociale uitwisseling 2013
projectkoor 't Vrolik

0,00
72,50
160,20
10,00
245,82
292,80
246,48
302,54
57,75
76,61
11,00
275,00
64,92
3.039,02
3.950,00

Totaal uitgaven

8.804,64

Saldo ontvangsten minus uitgaven

-606,81
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Toelichting op Financieel Overzicht 2013
Ontvangsten
Subsidie Gemeente Noordenveld
8.073,00
In juli 2013 werd de subsidie van de gemeente Noordenveld ontvangen t.b.v. uitwisselingsprojecten.
Overige subsidies en bijdragen
specificatie:
- opheffing Intern. Platform Stedenbanden

115,37
115,37

Uitgaven
Contributie VNTS
Betreft de jaarlijkse contributie aan VNTS
Bestuursonkosten
Betreft reiskostenvergoeding bestuursleden

72,50

160,20

Kopieerkosten
245,82
Kosten kopieerabonnement CopyRight
Van de klantenkaart van CopyRight kunnen alle onderdelen van de stichting OWK gebruikmaken,
zoals de leden van het bestuur, projectgroepen ’t Vrolik. Tsjernobyl, Quiltgroep en Smetanareizen.
vergaderkosten
292,80
AB vergaderingen: het AB heeft zes keer vergaderd.
In de eerste helft van 2013 werd nog vergaderd in een zaal van het Pluspunt. Aangezien dat op
een bepaald moment niet meer mogelijk was werd uitgeweken naar ’t Dörpshuus Nijroon in NieuwRoden.
De vergaderingen van het DB worden wisselend bij één van de leden van het DB gehouden.
Het DB heeft zeven keer vergaderd. In oktober 2014 werd een bespreking met B&W Noordenveld
gehouden over de plannen van de gemeente om de subsidieverstrekking aan OWK te beëindigen.
representatiekosten
O.a. kaasjes voor LEC leden, bloemen, etc.

246,48

WA verzekering
302,54
Het betreft de jaarlijkse premie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor het tijdvak januari 2013
tot en met december 2013.
Website oostwestkontakten.nl
Vergoeding hosting website

57,75

PR kosten
76,61
Onkosten warenmarkt Litomyšl
Jaarlijks wordt in Litomyšl een warenmarkt gehouden. OWK staat, al dan niet bemand door leden
van OWK, met een stand op de markt om de stichting bij de inwoners van Litomyšl te promoten,
o.a. door verkoop van stroopwafels, een geliefd lekkernij bij onze vrienden in Tsjechië. Omgekeerd
wordt jaarlijks een Kerstmarkt in Roden gehouden om Tsjechië bij de inwoners van de gemeente
Noordenveld te promoten door verkoop van Tsjechische producten. Een eventueel nadelig resultaat van de Kerstmarkt wordt beschouwd als PR kosten bij de administratie van het Uitwisselingsfonds. Het negatieve resultaat van de Kerstmarkt bedroeg in 2013 € 9,02.
Overige uitgaven
Vergoeding twee brillen t.b.v. kinderen Tsjernobyl

275,00
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Congres Sociale uitwisseling 2013
In 2013 betaald
- CMO
- Nota Jachtlust
- nota Monte Rosa
- nota De Bitse Catering
- administratiekosten (sheets kopieën porti)
- vergoeding tolk
- representatiekosten (bloemen, wijn)

3.039,02

subtotaal
In 2014 is nog betaald:
- buskosten deelnemers uit Litomyšl
- nota Promens Care
In 2014 is ontvangen: EU subsidie
Congreskosten per saldo
Ondersteunde projecten:
Projectkoor 't Vrolik
- Uitwisseling KOS 21 april
- project herdenking 4 mei
- bijdrage project Levoča 2013

788,92
257,50
916,00
768,40
180,65
52,00
75,55
3.039,02
2.491,23
494,50
-5.000,00
1.024,75

3.950,00

600,00
280,00
3.070,00
3.950,00

Voor een nadere toelichting inzake inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de bijlage “Financieel
overzicht 2013” van het projectkoor.
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Vergelijkend overzicht 2012 - 2014
uitkomst begroting uitkomst begroting
2013
2014
2012
2013
Ontvangsten
subsidie gemeente Noordenveld

8.073,00

8.000,00

8.073,00

4.000,00

rente 2012

0,00

0,00

9,46

15,00

Totaal ontvangsten

8.073,00

8.000,00

8.197,83

4.015,00

algemene uitgaven:
kosten uitwisseling OWK/LEC
contributie VNTS
bijdrage KvK
bestuursonkosten

1.033,93
62,50
24,08
0,00

1.400,00
65,00
28,00
100,00

0,00
72,50
0,00
160,20

1.000,00
75,00
0,00
150,00

administratiekosten

0,00

27,00

10,00

15,00

kopieerkosten

175,00

175,00

245,82

175,00

vergaderkosten

235,95

250,00

292,80

275,00

Uitgaven

representatiekosten

77,98

50,00

246,48

250,00

WA verzekering
website oostwestkontakten.nl
PR kosten
overige algemene kosten
overige uitgaven
bankkosten

274,28
46,41
545,95
0,00
362,00
30,00

280,00
50,00
50,00
0,00
50,00
35,00

302,54
57,75
76,61
11,00
275,00
64,92

310,00
60,00
100,00
15,00
250,00
75,00

ondersteunde projecten:
sociale uitwisseling 2013
projectkoor 't Vrolik
Quilt werkgroep
schaakclub
voetbalelftal

3.005,00
1.348,20
0,00
0,00

0,00
3.720,00
0,00
1.500,00
220,00

3.039,02
3.950,00
0,00
0,00
0,00

-2.015,00
900,00
1.000,00
0,00
770,00

Totaal uitgaven

7.221,28

8.000,00

8.804,64

3.415,00

Saldo ontvangsten minus uitgaven

851,72

0,00

-606,81

600,00

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014
Subsidie Gemeente Noordenveld
Door gewijzigd beleid bij de gemeente wordt met ingang van 2014 de subsidie afgebouwd tot uiteindelijk nihil in het jaar 2016.
Het bestuur beraadt zich op het verkrijgen van andere soorten subsidie om de culturele uitwisseling
tussen verenigingen etc. uit Roden en Litomyšl in stand te houden.
Vooralsnog is een gewijzigd bijdrage uit het uitwisselingsfonds van toepassing.
Sociale uitwisseling 2013
In 2014 is de toegezegde EU subsidie ad € 5.000 ontvangen en werd nog ca. € 3.000 kosten betaald.
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Ondersteunende projecten:
Projectkoor ’t Vrolik viert in 2014 het 15-jarig bestaan van het koor.
In het najaar wordt dat gevierd door het houden van een concert, waaraan naast solisten ook Jong
Vocaal Groningen haar medewerking zal verlenen. Dit koor trad eerder in Roden op, in april, samen
met KOS uit Litomyšl.
De Quiltgroep neemt in april 2014 deel aan een Quilttentoonstelling in Tsjechië.
De voetbalvereniging is van plan om in Litomyšl met een jeugdelftal deel te nemen aan een toernooi.
De overige kosten vertonen een permanent karakter.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Financieel overzicht 2013 EIGEN MIDDELEN
Bankmutatie
spaarrekening per 1 januari 2013
rekening courant per 1 januari 2013

5.190,20
0,00
5.190,20

spaarrekening per 31 december 2013
rekening courant per 31 december 2013

5.190,20
0,00
5.190,20

saldo 2013

0,00

Ontvangsten
kerstmarkten opbrengst verkopen
overige inkomsten
rente

1.287,45
9,02
50,00

Totaal ontvangsten

1.346,47

Uitgaven
inkoop materiaal Kerstmarkten
inkoopkosten

553,88
792,59

Totaal uitgaven

1.346,47

Saldo ontvangsten minus uitgaven

0,00

Toelichting op Financieel Overzicht 2013
Ontvangsten
Kerstmarkt OWK

1.287,45

Overige inkomsten
9,02
Toelichting:
Betreft negatief saldo Kerstmarkt 2013: geboekt als
promotiekosten bij Uitwisselingsfonds
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Rente
- aandeel ontvangen rente spaarrekening

50,00

Uitgaven
Inkoop materiaal Kerstmarkten
'- glas etc. uit Tsjechië
- overig materiaal uit Nederland

553,88

Inkoopkosten

792,59

427,83
126,05

Betreft reiskosten en overnachtingen van de inkoopgroep, alsmede zaalhuur en verteringen gedurende de kerstmarkt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Financieel overzicht 2013 CULTURELE REIZEN
Bankmutatie
spaarrekening per 1 januari 2013
rekening courant per 1 januari 2013

3.725,01
0,00
3.725,01

spaarrekening per 31 december 2013
rekening courant per 31 december 2013

3.780,65
0,00
3.780,65

toename 2013

55,64

Ontvangsten
rente

45,42

Totaal ontvangsten

45,42

Uitgaven
excursies etc.

-10,22

Totaal uitgaven

-10,22

Saldo ontvangsten minus uitgaven

55,64

In 2013 is geen culturele reis naar Tsjechië georganiseerd.
Ook in 2014 waren er te weinig aanmeldingen om de reis verantwoord te kunnen organiseren.
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BIJLAGE 1

Financieel overzicht 2013 werkgroep Tsjernobyl voor kinderen uit Wit-Rusland
Bankmutatie
overlopende posten per 1 januari
betaalrekening per 1 januari 2013
spaarrekening per 1 januari 2013

-957,02
1.499,07
20.202,68

20.744,73

overlopende posten 31 december
betaalrekening per 31 december 2013
spaarrekening per 31 december 2013

178,19
989,63
19940,84

21.108,66

toename 2013

363,93

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

13.000,00
2.035,54
1.594,16
0,00
438,16

Totaal ontvangsten

17.067,86

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

5.150,05
280,00
1.310,00
728,00
864,33
49,80
415,35
818,04

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

540,00
5.276,00
381,56
394,78
334,88
161,14

Totaal uitgaven

16.703,93

Saldo ontvangsten minus uitgaven

363,93
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Toelichting op het Financieel Overzicht 2013
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. Gelukkig heeft onze gewaardeerde
hoofdsponsor, Stichting de Boekenmarkt, voor 2013 een uitstekende nieuwe verkooplocatie
gevonden. Laten we hopen dat we ook in 2014 weer gebruik mogen maken van deze locatie.
Zoals uit onze begroting blijkt zijn de ontvangsten bijna € 2.000 hoger uitgevallen als begroot. Dit bedrag kan voor de helft worden toegeschreven aan de hogere opbrengst van de
Boekenmarkt. Ook de post giften is in 2013 significante hoger uitgevallen. Twee kerkcollectes en een gift van Villeroy & Boch waren hiervoor verantwoordelijk.
De post acties heeft minder opgeleverd dan verwacht. Dat komt door het marginale succes
van de Kerstmarkt. Ook de opbrengst van de Nieuwjaarsduik viel wat tegen. De hevige kou
was ervoor verantwoordelijk dat veel bezoekers snel na de duik huiswaarts keerden.
De meevallende reiskosten zijn volledig toe te schrijven aan de omvang van de groep. In
2013 hebben 19 kinderen en 4 begeleiders Nederland bezocht. De onderschrijdingen op de
posten zakgeld en verzekeringen moeten vanuit hetzelfde perspectief worden bekeken.
Ook aan excursies werd minder uitgegeven. In belangrijke mate kan het verschil worden
toegeschreven aan het laten vervallen van de excursie naar Schiermonnikoog. Ondanks dat
heeft de werkgroep de kinderen een volwaardig programma geboden door i.p.v. Schiermonnikoog een gesponsorde zeiltocht op de Voorwaarts Voorwaarts aan te bieden. Plopsaland
werd in 2013 ingeruild voor een bezoek aan het Verkeerspark Assen.
In 2013 zijn er twee delegaties 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 heeft de
delegatie zich ter plaatse laten informeren over noodzakelijke c.q. zeer gewenste hulpacties.
Ook heeft de werkgroep onderzocht of kinderen in de omgeving van Bychov in gelijke mate
profiteren van buitenlandse hulpacties dan kinderen in Bychov zelf. Dat bleek niet het geval
te zijn. In 2014 zullen de nieuwe vakantie kinderen worden uitgenodigd uit een dorpje 18 km
buiten Bychov.
Ook in 2013 is weer een substantieel deel van het budget van de werkgroep besteed aan
projecten die het welzijn van kinderen verhogen. Alle projecten vielen binnen het beleidskader van de werkgroep. Verbeteren van sanitaire voorzieningen om de kans op infecties te
verminderen en het stimuleren van sport om de weerstand van de kinderen te verhogen.
Deze projecten zijn, zonder inmenging van de overheid, binnen de begroting uitgevoerd.
Aan communicatie en PR is substantieel meer uitgegeven dan gebruikelijk. Zo werd in 2013
een nieuw logo ontwikkeld, visitekaartjes voor werkgroepleden aangeschaft en een spandoek. Hiermee reageerde de Werkgroep voor Kinderen uit Wit-Rusland op signalen dat de
werkgroep op markten slecht herkenbaar is. Daarnaast werd geïnvesteerd in een betere
band met de Wit-Russische ambassade.
De bankkosten vielen helaas wat hoger uit. Dat komt omdat onze contactpersonen in WitRusland, onder strikte voorwaarden, kunnen beschikken over een bankrekening waarmee
we de kosten voor de projecten kunnen voorfinancieren.
Met vertrouwen kijkt de werkgroep naar de toekomst. In Nederland zullen we ons blijven orienteren op nieuwe sponsorbronnen. Daarnaast blijven we natuurlijk alert op de kosten.
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ONTVANGSTEN
Aandeel opbrengst boekenmarkt
Ontvangen giften
Ontvangen van:
- Opbrengst Advent collecte
- Opbrengst Paascollecte
- Gift Ucosan BV (Villeroy & Boch)
- Gift kinderen basiscatechese PKN Rolde

13.000,00
2.035,54

totaal
Opbrengst acties
specificatie:
- Nieuwjaarsduik
- Koninginnedagmarkt
- Wijnactie
- Actie de Speciale Dierenzaak
- Kerstmarkt

999,81
238,08
700,00
97,65
2.035,54

1.594,16

totaal

230,62
506,82
800,72
75,00
-19,00
1.594,16

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

5.150,05

totaal

Verblijfkosten onderweg
betreft overnachtingskosten Polen

280,00

Diverse excursies
specificatie:
- Voorwaarts Voorwaarts
- Slagharen
- Verkeerspark Assen
- Nienoord
- Museum Kinderwereld
- Diversen

864,33

280,00

totaal
Kleine activiteiten
specificatie:
- Afzwemmen De Hullen

165,00
1.435,80
300,00
12,00
37,25
3.200,00
5.150,05

73,10
372,50
216,00
109,75
9,00
83,98
864,33

49,80
49,80
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Overige verblijfkosten kinderen en leiding
specificatie:
- Huur Bomenburcht
- Koffie, traktatie kinderen verjaardag e.d.

415,35

totaal
Slotmanifestatie
specificatie:
- Drank en hapjes
- Attentie gastouders
- Attentie V.d. Tuin
- Disco en goochelaar

818,04

totaal
Reis- en visumkosten delegatie
specificatie:
- Vergoeding volgens procedure 2 personen
- Vergoeding volgens procedure 2 personen

Hulpgoederen Wit-Rusland
- Project 1 sportveld
- Project 2 gymzaal
- Project 3 toilet
- Diverse ballen

451,38
41,17
25,49
300,00
818,04

540,00
270,00
270,00
540,00
5.276,00

totaal
Communicatie en PR
specificatie:
- Bezoek aan ambassade Belarus
- Spandoek
- Visitekaartjes
- Web site hosting
- Kerstgroet

300,00
115,35
415,35

922,00
2.720,00
1.604,00
30,00
5.276,00

394,78

totaal

106,45
63,53
92,40
104,40
28,00
394,78

Overige algemene kosten
334,88
- Reiskosten bezoek Terschelling en directeur scholen
- Bijeenkomst Wilde Ganzen
- Ballen voor scholen
- Bloemen voor ziekenhuisopname Alle
- Bezoek ziekenhuis kind
- Diverse kleine kosten
totaal

67,35
17,84
99,90
13,50
88,15
48,14
334,88
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Vergelijkend overzicht 2012 - 2014
begroting
uitkomst
2012

2013

uitkomst
2013

begroting
2014

Ontvangsten
aandeel opbrengst boekenmarkt
ontvangen giften
opbrengst acties
ontvangen rente spaarrekening

14.000,00 12.000,00 13.000,00
1.174,30 1.000,00 2.035,54
1.042,79 2.000,00 1.594,16
416,55
400,00
438,16

13.000,00
1.000,00
1.600,00
400,00

Totaal ontvangsten

16.633,64 15.400,00 17.067,86

16.000,00

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

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

5.150,05
280,00
1.310,00
728,00
864,33
49,80

5.500,00
300,00
1.600,00
1.000,00
1.200,00
500,00

90,79
775,97

400,00
900,00

415,35
818,04

450,00
900,00

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

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
5.276,00
381,56
394,78
334,88
161,14

540,00
5.000,00
300,00
150,00
1.000,00
160,00

18.643,38 15.400,00 16.703,93

18.600,00

-2.009,74

-2.600,00

Totaal uitgaven
Saldo ontvangsten minus uitgaven

0,00

363,93
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BIJLAGE 2 PROJECTKOOR ‘t VROLIK

Financieel overzicht 2013
Bankmutatie
saldi per 1 januari 2013

1.882,17

saldi per 31 december 2013

1.786,20

afname 2013

-95,97

Ontvangsten
Subsidie OWK voorbereiding
Subsidie OWK concert
Verkoop entreekaarten
Bijdrage deelnemers
Overige baten

405,00
3.545,00
186,41
11.283,50
100,00

Totaal ontvangsten

15.519,91

Uitgaven
Voorbereiding
Huur repetitieruimte
Honorarium dirigent
Honorarium begeleiding
muziek

286,25
881,93
150,00
192,70

Algemene kosten
Vergaderkosten
Informatiebijeenkomsten / reünie
Overige algemene kosten

245,16
117,42
284,79

Concertkosten
Honorarium dirigent
Honorarium begeleiding
zaalhuur 21 april
Consumpties koor en bezoekers
Bloemen
Kosten touringcar
Overnachting onderweg
Excursies etc.
presentjes Chorus Minor
Overig onvoorzien

597,50
421,00
404,00
95,70
50,00
4.622,75
6.126,85
196,61
220,00
723,22

Totaal uitgaven

15.615,88

Saldo ontvangsten minus uitgaven

-95,97
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Toelichting op het Financieel Overzicht
projecten 2013:
21 april KOS tour
Baten:
Bijdrage OWK
Bijdrage deelnemers
Overige baten

600,00
77,50
186,41
863,91

Kosten:
Repetities, muziek, etc.
Huur repetitieruimte
Concertkosten (zaalhuur, bloemen, koffie)
Excursies KOS
Afscheidsavond KOS

189,70
116,25
549,70
163,25
88,86
1.107,76
-243,85

Uit reserve voorgaande jaren

4 mei muzikale bijdrage aan dodenherdenking
Baten:
Bijdrage OWK
Bijdrage deelnemers
Bijdrage 4 en 5 mei Comité

280,00
85,00
100,00
465,00

Kosten:
Repetities, muziek, etc.
Kosten optreden (dirigent en begeleiding)

189,73
273,50
463,23
1,77

Overschot

Project Levoča juli 2013
Baten:
Bijdrage OWK
Bijdrage deelnemers

3.070,00
11.121,00
14.191,00

Kosten:
Repetities, muziek, etc.
Huur repetitieruimte
Voorbereidingskosten verblijf in Wroclaw
Touringcar
hotelovernachtingen en diners
Gidsen in Wroclaw
Bijdrage aan internaat Levoča
optredens (dirigent en muzikale begeleiding)
Presentjes leden Chorus Minor
Excursies etc.
Overschot

745,20
170,00
467,72
4.622,75
5.826,85
180,00
300,00
694,00
220,00
71,00
13.297,52
893,48
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Overige kosten 2013
Vergaderkosten 2012 en 2013
Informatieavond en reünie
Administratie (papier, print)
G-Sleutels deelnemers
Bankkosten
Bijdrage kerstmarkt OWK
Cadeau Kon. onderscheiding werkgroeplid

245,16
117,42
5,00
51,06
120,63
100,00
108,10
-747,37

Per saldo 2013

-95,97

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BEGROTING PROJECT 2014 (15-jarig jubileum 't Vrolik)
Ontvangsten

Uitgaven

begroot

begroot
Concert in Op de Helte (najaar 2014)

Bijdrage Oost West Kontakten
25% van de voorbereiding
25% van concertkosten

370,00
530,00

Repetities:
- 17,5 uur dirigent
1.050,00
- reiskosten dirigent
75,00
- repetitieruimte 8 x € 45 (incl. gen.rep)
360,00
1.485,00

Bijdrage deelnemers aan project
40 personen à € 15,=

600,00

Entree bezoekers
175 bezoekers à € 12,50
2.180,00
(incl. koffie en programmaboekje)

Uit eigen reserve (*)

Totale dekking projectkosten

Concert
- dirigent generale + optreden
- muzikale begeleiding
- solisten
- huur zalen
- huur vleugel, bankjes, etc
- koffie / thee deelnemers
- koffie / thee bezoekers
- bloemen, aankleding zaal, etc.
- drukwerk etc.

815,00

4.495,00

350,00
220,00
600,00
300,00
300,00
90,00
300,00
200,00
150,00
2.510,00

Kosten feestavond

300,00

- onvoorzien en overige uitgaven

200,00

Totale projectkosten

(*) Onderzoek naar dekking voor € 815,00:
- sponsoring door advertenties in programmaboekje
(b.v. Steenhuis in combinatie huur vleugel, Daan Nijman, etc.)
- bijdrage uit Pr. Bernard cultuurfonds

4.495,00

