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1. INLEIDING
Op 26 oktober 1971 heeft 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.

Doelstelling
De Stichting Delft-Kfar Saba heeft als doel het bevorderen van vriendschappelijke banden
tussen de inwoners en instellingen van Delft en de inwoners en instellingen van de stad Kfar
Saba in Israël.
Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren en organiseren van:
 uitwisselingsgroepen (samengesteld uit individuele personen, vertegenwoordigers
van instellingen/bedrijven en/of leden van verenigingen)
 activiteiten die met de doelstelling verband houden.
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Overleg partnersteden/Gemeente Delft
De 4 partnersteden van Delft zijn:
Aarau (Zwitserland)
Adapazari (Turkije)
Freiberg (Duitsland) en
Kfar Saba (Israël).
Samenwerking is het motto van de Gemeente Delft en ook ons motto om zo de partnersteden dichter bij de Delftse bevolking te brengen.
Emely van Reenen en Margie Burger van de Gemeente Delft organiseren o.a. de jaarlijkse
bijeenkomst van burgemeester Bas Verkerk met de partnersteden. Judi Klok en Pija Reurink
hebben o.a. een bespreking gehad met Margie Burger over de subsidie 2014 (de subsidie
voor de stichting Delft-Kfar Saba en de subsidie voor de gezamenlijke partnersteden).
De samenwerking met de Gemeente Delft verloopt uitstekend. In 2014 zijn verschillende
gezamenlijke activiteiten georganiseerd; de bestuursleden van de partnersteden hebben
deze activiteiten bijgewoond.
Delft-Kfar Saba heeft in 2014 de boeklezing “Klasgenoten van Anne Frank”door Theo Coster
georganiseerd.
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.
In september 2014 is bekend geworden, dat de subsidie 2015 ongewijzigd wordt vastgesteld,
maar dat afbouw in de subsidie in de komende jaren niet uitgesloten wordt.

De Delftse Uitdaging
Door De Delftse Uitdaging Bedrijf & Samenleving Delft zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, waar gebrainstormd werd over diverse thema’s door ondernemers en maatschappelijke instellingen.
De bestuursleden hebben hieraan deelgenomen.
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Een van de bijeenkomsten was de Beursvloer, waar 6 afspraken gemaakt zijn, vooral op het
gebied van zorg en welzijn, voor de ontvangst van de deelnemers uit Kfar Saba aan de uitwisseling in 2015. Er zijn o.a. afspraken gemaakt met Pieter van Foreest, Humanitas en Ipse
“De Ruimte”.

Media
Radio Delft heeft aandacht besteed aan het nut van de partnersteden en de boeklezing
“Klasgenoten van Anne Frank” door Theo Coster. Judi Klok-Levit is meermaals geïnterviewd.

2. HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Judi Klok-Levit
Ben van den IJssel
Karel Klok
Pija Reurink

voorzitter/secretariaat
penningmeester
lid
lid.

Het bestuur heeft 6 keer vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden intensief contact
met elkaar gehad over de activiteiten.
Judi is inmiddels 25 jaar actief voor de stichting! Het bestuur heeft Judi hiervoor bedankt
met een bos bloemen.
3. ACTIVITEITEN
januari 2014
Diverse Nieuwjaarsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden, waar de stichting steeds vertegenwoordigd is geweest.
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2-9 maart 2014
In deze periode zijn leerlingen van het CLD naar Kfar Saba geweest voor de uitwisseling met
leerlingen van de Rabin High School. Judi Klok-Levit heeft diverse contacten gelegd voor deze
uitwisseling.
10 maart 2014
Het bestuur heeft in het kader van de gezamenlijke activiteiten door de 4 partnersteden in
het CLD “Klasgenoten van Anne Frank” in woord en beeld door Theo Coster georganiseerd.

Theo Coster, wonend in Israël, was één van de klasgenoten van Anne Frank. Ongeveer 5 jaar
geleden hernieuwde Theo Coster het contact met vijf voormalige klasgenoten en zocht hen
op.
Aan de hand van herinneringen aan het toenmalige Amsterdam, de onderduikperiode en het
doorgangskamp Westerbork bespreken de klasgenoten hoe het hun vergaan is en hoe de
oorlog en Anne Frank invloed heeft gehad op de rest van hun leven. Theo Coster heeft dit
vastgelegd in een boek. Ook is hiervan een documentaire gemaakt. De documentaire is op
deze avond vertoond.
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Er is uitgebreid aandacht besteed aan deze avond: een interview door Radio Delft, een artikel in de Delftse Post en naar aanleiding van interviews met Theo Coster een artikel in het
Algemeen Dagblad en een reportage op TV-West.
Ook heeft DOK Delft aandacht besteed aan de thema-avonden van de partnersteden door
tafels in te richten met boeken uit de landen van de partnersteden (Israël, Turkije, Zwitserland en Duitsland).
De boekbespreking was een aanloop naar de theatervoorstelling ANNE, die op 8 mei 2014 in
Amsterdam in wereldpremière is gegaan.
Deze zeer geslaagde avond is bijgewoond door vele genodigden, w.o. de burgemeester Bas
Verkerk.
Het bestuur spreekt haar dank uit aan de velen, die meegeholpen hebben aan het organiseren van deze zeer geslaagde avond, waaronder de Gemeente Delft voor de subsidie, het CLD
locatie Molenhuispad, Drukkerij Nivo voor de poster en de flyers en Daan Tromp voor het
spelen van Klezmer muziek.
De documentaire is te koop bij de Stichting Delft-Kfar Saba voor € 15,--.
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30 oktober 2014
In het kader van de gezamenlijke activiteiten heeft Delft-Freiberg een thema- en filmavond
georganiseerd over de historische en huidige moderne ontwikkelingen van Freiberg. Deze
avond is bijgewoond door bestuursleden.
7 november 2014
Op deze datum is het 30-jarig bestaan van de stedenband Delft-Esteli gevierd op het Stadhuis. Bestuursleden hebben deze bijeenkomst bezocht.
13-20 december 2014
In deze periode zijn leerlingen van de Rabin High School uit Kfar Saba in Delft geweest voor
een uitwisseling met de leerlingen van het CLD. De leerlingen van beide scholen hebben o.a.
een bezoek gebracht aan het Vredespaleis in Den Haag. Ook heeft de burgemeester Bas Verkerk beide groepen op het Stadhuis ontvangen. Bestuursleden hebben beide bijeenkomsten
bijgewoond.
4. VOORUITBLIK
In 1968 heeft de eerste uitwisseling tussen de twee partnersteden plaatsgevonden. 13 Uitwisselingen hebben er plaatsgevonden vanuit Kfar Saba en eveneens hetzelfde aantal vanuit
Delft.
In 2015 vindt de eerstvolgende uitwisseling plaats in Delft met het thema “Zorg en Welzijn”.
Er wordt gedacht aan de volgende bezoeken:
- Pieter van Foreest
- Biesland Hoeve
- Hospice
- Humanitas
- Alzheimerstichting
- Natuurwacht
- Vredespaleis Den Haag
- rondleiding in Rotterdam met o.a. bezoek aan de Markthal.
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