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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.
•

overleg partnersteden/gemeente Delft
De 4 partnersteden van Delft zijn:
Aarau (Zwitserland) – zonder stichting
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.
De samenwerking met de Gemeente Delft verloopt goed.
Op uitnodiging van Marja van Bijsterveldt, burgemeester, is de stichting Delft - Kfar Saba,
samen met de stichtingen Esteli, Mamelodi/Tswane, Freiberg en Adapazari, op 7 september
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2017 bij een bespreking Internationaal Beleid van de gemeente en speciaal de toekomst van
de steden- en vriendschapsbanden, geweest.
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 gevoegd.
Aan deze voorwaarden voldoen wij.
In december 2017 heeft de Gemeenteraad het besluit genomen, dat de waarderingssubsidie
komt te vervallen. De stichting moet zich beraden op plannen om het voortbestaan van de
stichting te continueren.
De Delftse Uitdaging
De Delftse Uitdaging heeft in 2017 een Beursvloer georganiseerd.
Dit heeft niet geleid tot afspraken met andere organisaties.
website
Jeannette Gerritsen houdt in overleg met het bestuur de website bij.
2. HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit:
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 2017
Diverse Nieuwjaarsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden, waar de stichting steeds vertegenwoordigd is geweest.
december 2017 uitwisseling leerlingen CLD en Rabin High School
Het CLD heeft weer een uitwisseling georganiseerd.
Kfar Saba is de partnerstad van Delft in Israël en zo ontstonden er banden tussen de Rabin
High School en het CLD. Onze oud-burgemeester Bas Verkerk heeft bijgedragen aan deze
totstandkoming.
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Voor de 6e keer kwam er een groep vanuit Kfar Saba naar Delft en in 2018 gaat de ontvangende groep naar Kfar Saba.
Het bestuur van de stichting Delft-Kfar Saba was nauw betrokken bij deze uitwisseling.
Op dinsdag 12 december2017 zijn de leerlingen in het Meisjeshuis ontvangen door Aletta
Hekker, wethouder. Bij deze ontvangst was tevens de heer Aviv Shir-On, ambassadeur van
Israël, aanwezig; hij heeft de leerlingen ook welkom geheten.
Tevens heeft het bestuur, voorafgaande aan de ontvangst van de leerlingen, gesproken met
de heer Aviv Shir-On. O.a. is gesproken over het vervallen van de waarderingssubsidie door
de gemeente Delft.
De leerlingen hebben o.a. een bezoek gebracht aan het Anne Frankhuis te Amsterdam.
4. VOORUITBLIK
In 1968 heeft de eerste uitwisseling tussen de twee partnersteden plaatsgevonden.
14 Uitwisselingen hebben er plaatsgevonden vanuit Kfar Saba en 13 vanuit Delft.
Het bestuur kijkt uit naar de uitwisseling naar Kfar Saba in 2018.
In 2017 is gestart met de voorbereidingen daarvoor.
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