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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).
Het bestuur van Aarau heeft besloten haar werkzaamheden eind 2015 te beëindigen. Dit
betreuren wij ten zeerste. Delft-Kfar Saba bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking en hun inzet.
Samenwerking is het motto van de Gemeente Delft en ook ons motto om zo de partnersteden dichter bij de Delftse bevolking te brengen.
Jaarlijks organiseert de gemeente een bijeenkomst van burgemeester Bas Verkerk met de
partnersteden.
De samenwerking met de Gemeente Delft 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.
In november 2015 is bekend geworden, dat de subsidie 2016 ongewijzigd wordt vastgesteld,
maar dat afbouw in de subsidie in de komende jaren niet uitgesloten wordt.

De Delftse Uitdaging
De Delftse Uitdaging heeft in 2015 geen Beursvloer georganiseerd, wat Delft-Kfar Saba jammer vindt, maar gaat ervan uit, dat deze in 2016 weer georganiseerd wordt om contacten te
leggen voor de uitwisseling in 2016.
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Website
Karen van Gellecum heeft jarenlang haar bijdrage geleverd aan de website van de stichting. In 2015 is
dit overgenomen door Jeannette Gerritsen. Deze contacten zijn ontstaan dankzij ons lidmaatschap bij
de Delftse Uitdaging.

Media
Radio Delft heeft aandacht besteed aan Delft-Kfar Saba.

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 5 keer vergaderd.
3. ACTIVITEITEN
januari 2015
Diverse Nieuwjaarsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden, waar de stichting steeds vertegenwoordigd is geweest.
Uitwisseling leerlingen CLD en Rabin High School van 6-13 december 2015
Het CLD organiseerde een internationale week. De school heeft diverse internationale contacten met diverse landen, waaronder Noorwegen, Duitsland, Turkije en Israël.
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Kfar Saba is de partnerstad van Delft in Israël en zo ontstonden er banden tussen de Rabin
High School en het CLD. Onze burgemeester Bas Verkerk heeft bijgedragen aan deze totstandkoming.
Voor de 4e keer kwam er een groep vanuit Kfar Saba naar Delft en in 2016 gaat de ontvangende groep ook naar Kfar Saba.
Het bestuur van de stichting Delft-Kfar Saba was nauw betrokken bij deze uitwisseling. Een
bezoek aan onze burgemeester en een bezoek aan het Vredespaleis werd door het bestuur
georganiseerd.
Op maandag 7 december 2015 ontving onze burgemeester de delegatie van de Rabin High
School en van het CLD.
De ambassadeur van Israël in Nederland, de heer Haim Divon, was die middag ook aanwezig
en… omdat het Chanoeka was hebben we symbolisch de kaarsen kunnen aansteken. Symbolisch? Ja, want vanwege brandgevaar moet je voor een andere mogelijkheid kiezen.
Een schitterende ontvangst waarbij wij onze dank willen uitspreken aan Bas Verkerk, Haim
Divon, de Synagoge en aan de medewerkers van het Stadhuis.
Op dinsdag 8 december 2015 vond het bezoek aan het Vredespaleis plaats. In eerste instantie was er een bezoek gepland voor de delegatie van Kfar Saba en Delft. Er kwam een verzoek bij ons binnen van het CLD of ook de delegatie van Turkije deel zou kunnen nemen aan
dit bezoek. Als stichting hebben we weer contact gelegd met het Vredespaleis en het
Vredespaleis vond dit een prima plan. Een schitterende rondleiding vond plaats.
’s Avonds vond de Lichtjesavond plaats in Delft. Iedereen heeft kunnen genieten van “ons
lichtjesfeest”.
Donderdag 10 december 2015 – de internationale avond.
Bijzonder was het om al de leerlingen en docenten van de scholen uit Noorwegen, Turkije,
Duitsland, Nederland en Israël bij elkaar te zien. Ieder land had zijn eigen gerecht gemaakt
en er werd muziek gespeeld, gedanst, gezongen. Gezelligheid alom.
Zondag 13 december 2015 – afscheid van de Israëlische groep. Vriendschap…wat is dat een
belangrijk woord en zakdoekjes kwamen aan dit afscheid te pas.
Als bestuur van de stichting vinden we het ontzettend fijn, dat we onze bijdrage hebben
kunnen leveren aan deze uitwisseling en wat waren de docenten en de leerlingen blij, dat wij
hun terzijde hebben gestaan.
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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 2016 vindt de eerstvolgende uitwisseling plaats in Delft met het thema “Zorg en Welzijn”.
Er wordt gedacht aan de volgende bezoeken:
- Reinier de Graaf Gasthuis te Delft
- Pieter van Foreest te Delft
- Hoeve Biesland te Delfgauw
- Hospice Delft
- Humanitas Delft
- Alzheimerstichting Delft
- Stichting Delftse Natuurwacht
- Vredespaleis te Den Haag
- Anne Frank Huis te Amsterdam
- Rondleiding in Rotterdam met o.a. bezoek aan de Markthal.
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