Jaarverslag 2011
Dit jaar heeft de uitwisseling plaatsgevonden in de Gemeente Kfar Saba.
Het was een geslaagde uitwisseling, dat kunnen we zeker stellen.
Aan de voorbereidingen voor deze uitwisseling, waaraan 33 personen hebben deelgenomen,
is veel tijd besteed, waaronder 3 informatieavonden.
Op 3 schitterende projecten kunnen we terugkijken:
- de opening van de tentoonstelling van de 6 Delftse kunstenaars (Laura Bakker, Willem den
Hoed, Coen de Jong, Erik
van Katwijk, Maaiky Silos en Gonny Stuut
- de contacten van het CLD met de Rabin High School. We kijken er naar uit wanneer er een
uitwisseling tussen beide
scholen een feit zal zijn
- de lezing van Dr. Ronald E. Waterman.
De deelnemers zijn geweest naar o.a. Tel-Aviv /Jaffa, Jeruzalem en Caesarea. Ook zijn de
deelnemers aanwezig geweest bij de opening van de tentoonstelling van de 6 Delftse kunstenaars en hebben een rondwandeling/tour gedaan in de Gemeente Kfar Saba.
Het reisverslag kunt u ook op de website terugvinden
Overleg partnersteden/Gemeente Delft

De 4 partnersteden van Delft zijn:
Aarau (Zwitserland)
Adapazari (Turkije)
Freiberg (Duitsland) en
Kfar Saba (Israël).
Elke 3 maanden wordt er vergaderd met de voorzitters en vertegenwoordigers van de 4
partnersteden bij de Gemeente Delft.
Mevrouw E.G. (Stineke) Heinen, coördinator partnersteden Gemeente Delft, afd. Economie, is voorzitter van deze vergaderingen.
Samenwerking is ons motto om zo de partnersteden dichter bij de Delftse bevolking te brengen. De samenwerking met de Gemeente Delft en de partnersteden verloopt uitstekend.
Aanvragen waarderingssubsidie

De Gemeente heeft aangegeven, dat de waarderingssubsidie elk jaar vóór 1 oktober moet
worden aangevraagd. Bij deze aanvraag moet een financieel overzicht worden bijgevoegd.
Aan deze voorwaarden voldoen wij.
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Media

Radio Delft heeft aandacht besteed aan het nut van stedenbanden, de filmavonden en de
uitwisseling. Hiervoor is Judi Klok-Levit, 2 maal geïnterviewd.
In de Delftse Post heeft een artikel gestaan over de uitwisseling en het 40-jarig bestaan van
de overeenkomst met Kfar Saba.
NOS, radio 3, heeft een telefonisch interview met Judi Klok-Levit gehouden over de uitwisseling.
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.
januari 2011

Diverse Nieuwjaarsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden, waar de stichting steeds vertegenwoordigd is geweest.
januari t/m april 2011

Op voorstel van de Gemeente Delft hebben de partnersteden met elkaar samengewerkt aan
film- en muziekavonden:
27 januari 2011
24 februari 2011
31 maart 2011
28 april 2011

Freiberg (Duitsland)
Kfar Saba (Israël)
Aarau (Zwitserland)
Adapazari (Turkije)

- Good Bye Lenin
- Another Way
- Reise der Hoffnung
- BAL

De film “Another Way” is een documentaire over Noa, één van de bekendste zangeressen
van Israël.
Noa heeft samen met Mira Awad, een Arabische zangeres uit Haifa, deelgenomen aan het
Songfestival in Moskou (2009), waar nogal wat protest tegen was.
De documentaire is ingeleid door regisseur Yariv Mozer, wonend in Israël. Tevens heeft Yariv
na afloop van de film vragen van bezoekers beantwoord. Met dank ook aan Frits de Wit, die
vanuit Israël alles voor ons heeft geregeld.
Rolinha Kross heeft Jiddische liedjes gezongen met begeleiding van Jelle van Tongeren, viool
en Jet Stevens, bas.
Deze avond was zeer succesvol.
De inzet van onze stichting voor de voorbereiding van dit festival is door de partnersteden
enorm op prijs gesteld.
De samenwerking met DOK is fantastisch.
maart 2011

Op 15 maart 2011 vond er een goed georganiseerde Beursvloer plaats in Gebouw De Ruimte
(Ipse de Bruggen) te Delft.
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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, Professional Organizer. Ivonne heeft advies gegeven m.b.t. het opschonen en archiveren van bescheiden op de computer. Wij zijn Ivonne daar ontzettend dankbaar voor. Onze dank kunt u terugvinden op onze site. Een echte aanrader.
Ook is er een match gemaakt met Yoka Boshoff, die de Engelse vertaling van de website gaat
verzorgen.
mei 2011

Samen met Mevrouw E.G. (Stineke) Heinen, coördinator partnersteden Gemeente Delft,
afdeling Economie, hebben Judi Klok-Levit en Karel Klok in Kfar Saba diverse besprekingen
gehouden i.v.m. de uitwisseling, o.a. in de galerie, waar de tentoonstelling is georganiseerd,
met de Rabin High School, Yehuda Ben Hamu, de burgemeester van Kfar Saba en Hezib Barazani, zijn bestuurssecretaris.
Ook hebben Judi en Karel het muziekfestival bezocht. Dit festival valt samen met de viering
van het 63-jarig bestaan van de staat Israël en de herdenking van gevallenen.
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.
juli 2011

De stagiaire van Combiwerk is gestopt als stagiar bij de stichting (4 uur per week). Zij is vanuit Combiwerk begeleidt door Mieke van Egmond en bij de stichting is zij begeleid door Judi
Klok-Levit.
oktober/november 2011

Uitwisseling naar Kfar Saba.
Voor het reisverslag verwijzen wij u naar onze website.
26 oktober 2011

In 1971 heeft op deze datum de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen de
twee partnersteden plaatsgevonden in Kfar Saba. Bij deze ondertekening waren destijds
aanwezig Nic. Hesseler, toenmalig wethouder van de Gemeente Delft en Zeev Geller, toenmalig burgemeester van Kfar Saba.
Tijdens de uitwisseling is aan dit 40-jarig jubileum aandacht besteed.
De samenstelling van ons bestuur in 2011

Judi Klok-Levit

voorzitter/secretariaat
telefoonnummer 015-2610769 (tevens faxnummer)
e-mail: jukaklok@ziggo.nl
Ben v.d. IJssel
penningmeester, telefoonnummer 015-3109410
Victoria Schreuder-Dobrescu lid tot 1 april 2011
Karel Klok
lid
Pija Reurink
lid vanaf 11 januari 2011.
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