Jaarverslag 2010
Met heel veel plezier hebben wij als stichting ook teruggekeken op een geslaagde uitwisseling t.g.v. ons 40-jarig jubileum in 2009. Tijdens de uitwisseling heeft er o.a. ook een tentoonstelling plaatsgevonden van de gezamenlijke partnersteden in WAD.
Tijdens deze uitwisseling kwam aan de orde, dat een uitwisseling van kunstenaars van Delft
en Kfar Saba fantastisch zou zijn en dat er een tentoonstelling zou moeten gaan plaatsvinden
in Kfar Saba.
Er wordt over gesproken, maar dan moeten er ook initiatieven worden genomen. Na overleg
met Stineke Braam-Heinen en onze voorzitter is er besloten om dit samen met de Cultuurafdeling van de Gemeente Delft, Hilde van Slooten, te gaan regelen.
De cultuurafdeling heeft alle kunstenaars in Delft aangeschreven en 15 kunstenaars hebben
zich aangemeld. Een selectiecommissie (bestaande uit niet-Delftenaren) had de moeilijke
taak om een keuze te maken.
De keuze is nu bepaald en de kunstenaars zijn op de hoogte gebracht.
De kunstenaars die geselecteerd zijn: Laura Bakker, Willem den Hoed, Coen de Jong, Erik van
Katwijk, Maaiky Silos, Gonny Stuut en Landa van Vliet (waarvan 1 reserve kandidaat).
Vanuit de Stichting is Judi Klok-Levit actief betrokken bij de voorlichting aan de kunstenaars.
De tentoonstelling zal worden geopend op maandag 31 oktober 2011 en zal tot 1 december
2011 duren.
januari 2010
Diverse Nieuwjaarsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden waar de stichting steeds vertegenwoordigd is geweest. Bij Bedrijf- en Samenleving hebben wij kennis gemaakt met Ivonne
Brans, Professioneel Organizer, Werkplekorganisatie en Timemanagement. Zij bood haar
hulp aan om ons archief voor te bereiden om ondergebracht te gaan worden bij het Gemeente Archief van de Gemeente Delft.
februari t/m november 2010
Overleg partnersteden/Gemeente Delft
Elke 3 maanden wordt er vergaderd met de voorzitters en vertegenwoordigers van de 4
partnersteden. Naar aanleiding van de samenwerking in 2009 besluiten we weer om iets
gezamenlijks te doen. Samenwerking is ons motto om zo de partnersteden dichter bij de
Delftse bevolking te brengen.
Waar kunnen we een filmavond houden? De keuze is op DOK gevallen en op elke laatste
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donderdagavond van januari t/m april 2011 kunt u genieten van een film van elke partnerstad.
Houdt de DOK gids en de Culturele agenda in de gaten. De samenwerking met DOK is fantastisch.
De inzet van onze stichting voor de voorbereiding van dit festival is door de partnersteden
enorm op prijs gesteld.
De samenwerking met de Gemeente Delft en de partnersteden verloopt uitstekend.
maart 2010
Op 9 maart vond er een goed georganiseerde Beursvloer plaats in DOK. Bedrijf- en Samenleving en alle mensen die daaraan meegewerkt hebben willen we hartelijk bedanken.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we o.a. een match gemaakt met Ivonne Brans. Vier dagdelen hebben wij er met zijn drieën aan gewerkt. Dertig jaar archief is nu ondergebracht en wij
zijn Ivonne daar ontzettend dankbaar voor. Onze dank kunt u terugvinden op onze site. Een
echte aanrader.
Tevens is er contact gelegd met Combiwerk voor het plaatsen van een stagiaire en diverse
bedrijven hebben aangegeven ons ondersteuning te willen geven om activiteiten te ontplooien. Daarbij moet u denken aan het beschikbaar stellen van ruimte voor bijeenkomsten.
april 2010
Muziekfestival Youth Band in Kfar Saba werd gehouden van 25 tot en met 27 april. De toenmalige dirigent van de Youth Band was Schmulick Franco en hij stond in nauw contact met
Pierre van Hauwe.
Tijdens het festival werd Schmulick Franco tot ereburger van Kfar Saba benoemd. Er werd
tevens aandacht besteed aan de nauwe samenwerking met Pierre van Hauwe.
Jeroen van Oort, Karel en Judi Klok hebben deze concerten bijgewoond. De laatste avond
traden er 469 orkestleden (4 orkesten in totaal) gezamenlijk op. Het was enorm en dit is
moeilijk om het op mensen over te brengen. In 2011 vindt er van 15 t/m 17 mei wederom
een festival plaats. Deze festiviteiten vallen samen met de viering van het 63-jarig bestaan
van de staat Israël en de herdenking van gevallenen.
Het was de bedoeling dat er vanuit de Gemeente een vertegenwoordiging aanwezig zou zijn,
maar door de uitbarsting van de vulkaan op IJsland was dit onmogelijk.
Tijdens dit bezoek is ook de galerie bezocht waar de tentoonstelling plaats zal gaan vinden.
Tevens zijn er afspraken gemaakt over de te houden tentoonstelling.
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Gesprekken zijn er geweest met de Rabin High School, Yehuda Ben Hamu, de burgemeester
van Kfar Saba en Hezib Barazani, zijn bestuurssecretaris. Met dank aan Jeroen van Oort, dat
hij samen met ons bij deze gesprekken aanwezig is geweest.
Tijdens de festiviteiten, waarbij zeker 10.000 mensen aanwezig waren, sprak de burgemeester, Yehuda Ben Hamu, de dank uit aan onze stichting en een luid applaus van de aanwezigen volgde.
mei 2010 tot heden
Voorbereidingen uitwisseling kunstenaars, zoals boven omschreven.
Op 1 mei 2010 hebben wij als bestuur officieel afscheid genomen van Niesje Schagen. Meer
dan 12,5 jaar heeft zij deel uitgemaakt van ons bestuur. Zij heeft de functie als penningmeester en als bestuurslid heel serieus genomen en mede dank zij haar zijn er toch veel activiteiten geregeld. Niesje en ook Piet Schagen bedankt voor jullie inzet en we hopen, dat jullie nog
lang betrokken zullen blijven bij de activiteiten van de stichting.
Tevens starten de voorbereidingen voor een uitwisseling van de burgers in 2011. In overleg
met Kfar Saba gaat de uitwisseling gelijktijdig plaatsvinden met de opening van de tentoonstelling. De geplande datum is van woensdag 26 oktober tot en met woensdag 2 november
2011.
juni 2010
Marja Weerheim begint op maandag 21 juni voor 4 uur per week bij de stichting. Zij wordt
vanuit Combiwerk begeleidt door Mieke van Egmond en bij de stichting wordt zij begeleid
door Judi Klok-Levit. Een verslag van Marja kunt u ook terugvinden op de website.
juli/oktober 2010
Al een paar jaar hadden wij een schitterende website, maar wij waren daarbij steeds afhankelijk van anderen om iets op de site te kunnen zetten.
Er ontstaan dan contacten met Onno Faber en Yulia Kryazheva van ii studio en in oktober
2010 is de nieuwe website in de lucht. Een website waar wij als bestuur gemakkelijk wijzigingen op aan kunnen brengen en die betaalbaar is voor de Stichting.
Onno en Yulia bedankt en we wensen jullie heel veel succes.
Aanvragen waarderingssubsidie
De Gemeente heeft aangegeven, dat de waarderingssubsidie aangevraagd elk jaar vóór 1
oktober moet worden aangevraagd. Bij deze aanvraag moet een financieel overzicht worden
bijgevoegd.
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Thema avonden
Door omstandigheden hebben deze avonden niet plaats kunnen vinden.
Vergaderingen van de Stichting
Elke 3 maanden vergadert het bestuur van de stichting en wanneer er een uitwisseling zal
plaatsvinden worden er extra vergaderingen uitgeschreven.
Overige activiteiten in 2010
-jaarlijks overleg met onze burgemeester en de gezamenlijke partnersteden
-overleg met CLD
-website wordt mede verzorgd door Désirée Lorist, Karel Klok en Judi Klok-Levit.
Activiteiten 2011
-filmavond d.d. 24 februari 2011 in DOK, aanvang 20.00 uur. Aanmelden vooraf noodzakelijk (zie bijgaande flyer)
-uitwisseling kunstenaars, oktober 2011
-uitwisseling vertegenwoordiging van de inwoners van Delft, oktober 2011.
De samenstelling van ons bestuur in 2010
Judi Klok-Levit
voorzitter/secretariaat
telefoonnummer 015-2610769 (tevens faxnummer)
e-mail: jukaklok@ziggo.nl
Ben v.d. IJssel
penningmeester, telefoonnummer 015-3109410
Niesje Schagen
lid tot 1 mei 2010
Victoria Schreuder-Dobrescu lid
Karel Klok
lid vanaf oktober 2010
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