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Motivatie sessieverzoek fractie Tijdens de rondvraag van de raadsvergadering van 28 maart 2013 

Groenlinks werd de motie besproken van Forza om de stedenband met 
Hódmezövásárhely te beëindigen. Tijdens de discussie bleek dat 
vrijwel raadsbreed de mening werd gedeeld dat het huidige politieke 
klimaat in Hongarije verontrustend is, gelet op de discriminatie van 
bevolkingsgroepen. Tegelijkertijd is de raad van mening dat de 
projecten in onze zusterstad alle steun verdienen, omdat juist 
daarmee diezelfde bevolkingsgroepen worden geholpen. 
Voordat een eventuele motie in stemming wordt gebracht, lijkt het 
Groenlinks goed om eerst e.e.a. in een sessie te bespreken. Wat 
wordt met de stedenband beoogt en wat zijn de resultaten? Hoe gaat 
men enerzijds om met projecten zoals die in Hódmezövásárhely en 
anderzijds met een regiem dat niet door Haarlemmermeer wordt 
gesteund? En tot wat leidt dit dan? Het college dient zoveel mogelijk 
gegevens hierover aan de raad te sturen om een goede d iscussie te 
kunnen voeren. 
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I Te informeren derden: 

Planning proces (In te vullen door de Griffie) 
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gemeente 
Haarlemmermeer 

Convenant tussen de gemeente Haarlemmermeer en de stichting Oost-West Kontakten 

Ondergetekenden: 

De gemeente Haarlemmermeer (hierna 'de gemeente' genoemd), 
vertegenwoordigd door de heer drs.Th.L.N. Weterings, burgemeester 

en 

de stichting Oost-West Kontakten (hierna 'de stichting' genoemd), 
vertegenwoordigd door de heer D.J .G. Krijger, voorzitter 

zijn ter uitvoering van het 9 februari 2006 genomen raadsbesluit inzake 'internationale zaken' en de daaraan 
gekoppelde procedure ter verkrijging en verdeling van budget voor projecten, Collegebesluit nr. 2006/108403, 
d.d. 11-7-06, en de evaluatie stedenbanden, Collegebesluit 2008/20831, 
d.d. 27-5-08, als volgt overeengekomen: 

1. Werkwijze 
a. De stichting zal, binnen de door de raad gestelde kaders, inhoud geven aan de stedenband; de daaruit 

voortvloeiende activiteiten en contacten met de zustergemeente. 
b. Om dit optimaal te kunnen doen verstrekt de gemeente alle relevante informatie waarover z ij beschikt, 

zo spoedig mogelijk aan de stichting. 
c . waar bij behandeling van door de gemeente ontvangen correspondentie inhoud en vormgeving van 

de stedenband aan de orde zijn, raadpleegt de gemeente steeds vooraf de stichting over wie op welke 
wijze voor afdoening zorg draagt. 
De gemeente zal over behandeling en/of beantwoording van de door haar ontvangen correspondentie 
met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de stedenband overleg plegen met de stichting. 

d. Indien voor de totstandkoming/voortgang van activiteiten bestuurlijke steun nodig is, kan de stichting 
daartoe een verzoek indienen. 

e. Indien de zustergemeente een beroep doet op kennis en/of medewerking van de 
gemeente, zal de gemeente beoordelen of, en zo ja, op welke wijze aan een dergelijk beroep gevolg 
wordt gegeven. 

f. Voor inhoudelijke en organisatorische ondersteuning (expertise) kan de stichting gebruik maken van het 
daarvoor bestemde budget. 

2. Sybsjdie 
a. de stichting komt jaarlijks in aanmerking voor maximaal de volgende subsidies: 

-subsidie per stedenband € 11 .800,-
- organisatorische ondersteuning € 18.350,-
- budget voor projecten € 0,50 

per stedenband) 
per inwoner (van het jaar waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd). 

b. de sub (a bedoelde subsidies worden verstrekt op basis van de Algemene Subsidieverordening van 
de gemeente. De stichting komt indien van toepassing in aanmerking voor een jaarlijkse indexatie 
gelijk aan het percentage, zoals in de gemeente gehanteerd wordt. 



c. Voor het budget voor projecten (€ 0,50 per inwoner van het jaar waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd), geldt evenals voor het budget organisatorische ondersteuning (2 x € 18.350,-) dat de 
beide stedenbandstichtingen de inzet er van kunnen optimaliseren door samenwerking . 

3. Overleg/verantwoordinglevaluatje 
a. Periodiek, tenminste 2 keer per jaar vindt overleg plaats tussen stichting en de 

portefeuillehouder internationale zaken. 
b. periodiek, tenminste 2 maal per jaar, vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de 

stedenbandstichtingen ter coördinatie en vaststelling van de projecten vallend binnen het 
budget van € 0,50 per inwoner. 

c. vóór de in de subsidieverordening vastgestelde datum van ieder kalenderjaar legt de stichting 
verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van een verslag van het voorafgaande 
kalenderjaar en een begroting voor het lopende jaar. 

4. Ontvangsten en werkbezoeken 
Voor wederzijdse uitwisseling van contacten gelden onderstaande uitgangspunten als richtlijnen: 

a. per raadsperiade bezoekt een delegatie de zusterstad en wordt een delegatie uit de zusterstad hier 
ontvangen; 

b. het streven is bedoelde delegaties zo samen te stellen dat beoogde doelen van het bezoek daarmee 
gediend zijn; 

c. naast de sub a bedoelde bezoeken blijven korte bezoeken met een beperkte delegatie en specifieke 
opdracht mogelijk; 

d. het bestuur van Haarlemmermeer bezoekt de zustergemeente: 
1. reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de gemeente; 
2. bij deelname aan dit bezoek draagt de stichting in beginsel de eigen kosten; 

e. de stichting nodigt de gemeente uit voor een werkbezoek aan de zustergemeente: 
3. de gemeente beslist over deelname; 
4. reis- en verblijfskosten van gemeentelijke deelnemers zijn voor rekening gemeente; 

f. het gemeentebestuur van de zusterstad bezoekt Haarlemmermeer: 
1. het college van B&W beslist in overleg met de stichting over de ontvangst; 
2 . de gemeente zorgt voor huisvesting; 
3. de gemeente bepaalt in overleg met de stichting het programma; 
4. de stichting zorgt voor begeleiding/gezelschap van de gast( en); 
5. de kosten voor huisvesting en maaltijden zijn voor rekening gemeente; de eventuele 

kosten voor begeleiding/gezelschap van de gasten, door de stichting gemaakt met 
instemming van de gemeente, zijn voor rekening gemeente; 

g. een (niet overheids-)delegatie uit de zusterstad bezoekt Haarlemmermeer: 
1. de stichting beslist over honorering van het bezoek; 
2. de stichting zorgt voor huisvesting ; 
3. de stichting bepaalt in overleg met de bezoekende partij het programma; 
4. de gemeente verleent zo mogelijk medewerking aan een officiêle ontvangst van de gast(en); 
5. de kosten van een officiêle ontvangst zijn voor reken ing gemeente. De overige kosten zijn 

voor rekening van de stichting. 

5. prqjecten 
a. door de stichting te kiezen projecten dienen steeds ter uitvoering van de overeenkomst, gesloten 

tussen de gemeentebesturen van de zustergemeenten; 
b. bij de keuze van projecten wordt mede uitgegaan van de volgende criteria: 

1. draagvlak en prioriteit bij de zustergemeente(n); 
2. bijdrage aan basisvoorziening( en) voor de totale bevolking van de zusterstad; 
3. aansluiten bij de mogelijkheden van de stichting, de gemeente(n) of te mobiliseren 

inbreng van derden; 



c. de gemeente werkt mee aan de ondersteuning van projecten door uitwisseling van ervaring en 
expertise en bemiddeling bij fondsenwerving, zoals het leggen van contacten met het bedrijfsleven; 

d. de organisatie van stages vanuit de zusterstad in Nederland is een taak voor de stichting met dien 
verstande dat; 

6. Qyerjge 

1. de gemeente verleent voor zover mogelijk en organisatorisch inpasbaar, op verzoek 
van de stichting medewerking aan een stage; 

2. de kosten gemaakt voor ambtelijke begeleiding van een stage zijn voor rekening 
gemeente; 

3. de stichting zorgt voor huisvesting; 
4. de kosten voor huisvesting, maaltijden en sociale begeleiding komen voor rekening 

van de stichting. 

Het vorige convenant van 19 januari 1995 wordt door ondertekening van dit convenant ingetrokken. 

Haarlemmermeer, 5 december 2011 

De gemeente, De stichting, 
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Stichting Oost West Kontokten Hoortemmermeer 
Stedenbond met Hádmezövásárhety in Hongarije 

Algemeen. 

BESTUUR 

NADAT IN OKTOBER 2008 DE BEIDE BURGEMEESTERS EEN MEMORANDUM 

HADDEN ONDERTEKEND ALS AANVULUNG OP HET VRIENDSCHAPSPROTOCOL 
UIT 1989 ZlJN EEN AANTAL AcnvrTEITEN IN DE STEDENBAND VERHOUDINGEN 

IN DE TIJD DAARNA IN EEN STROOMVERSNELUNG TERECHTGEKOMEN. 

HOOGTEPUNTEN WAREN IN 2009 HET FANTASTISCHE JUBILEUM VAN HET 20 

JARIG BESTAAN VAN DE STEDENBAND IN HÓDMUÖVÁSÁRHELY MET OOK EEN 

BUOEK VAN BURGEMEESTER LÁZÁR EN EEN GEMEENTEUJKE DELEGATIE AAN 
HET 100 JARIG BESTAAN VAN HET CONCOURS HIPPIQUE. IN 2011 EN IN 20121S 

DAARMEE DE AANDACHT GROTENDEELS GEGAAN NAAR DE UITVOERING VAN DE 

ACTIVITEITEN GENOEMD IN HET MEMORANDUM. 

In het najaar van 2011 was er tijdens de opening van de nieuwe kunstgalerie van de 
nieuwe Cultuurgebouw een kunstexpositie van een aantal kunstenaars u~ onze 
zusterstad van hun hedendaagse Hongaarse kunst Burgemeester Lázár en een 
delegatie uit onze zusterstad waren daar voor overgekomen. Het was een 
tentoonstelling die heel veel aandacht heeft gekregen in onze gemeenten en ook door 
velen is bezocht 

Kort daarna was er de eerste lustrumviering van het Csodáhaz of IM>nderhouse • waar 
geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in een dagopvang verzorgd worden. In 
het kader van de kennisuitwisseling over hoe om te gaan met deze kinderen was enige 
tijd daarvoor vanuit ons Tweede Thuis daar al een inbreng voor geweest. Voor die 
viering was wethouder Nederstigt, samen met een stafmedewerkster van Ons Tweede 
Thuis en bestuurslid Jansen daar bij aanwezig. 

Bij Meerjazz in 2012 is de bekende Hongaarse jazzband Group 'n Swing overgekomen. 
Deze jazzband heeft z'n wortels in onze zusterstad Hódmezövásárhely. De band heeft 
drie dagen lang opgetreden op het Raadhuisplein en heeft Hoofddorp heel enthousiast 
swingend meegekregen. Een optreden om niet gauw te vergeten. 

Leerlingen van 4VWO van het Betlen Gabor Gimnaziurn en de KSH uit Hoofddorp 
hebben elkaa< in her voorjaar en het najaar ontmoet Zij hebben elkaars lessen gevolgd 
in de Engelse taal en met elkaar gediscussieerd over hoe zij als jongeren Europa zien 
en over democratie en maatschappelijke zaken. 

Het Op Stap project voor de ROMA kinderen nadert de voltooiing. Het lesmateriaal voor 
de het eerste jaar is afgeleverd en het lesmateriaal voor het tweede jaar is in druk en 
wordt begin 2013 afgeleverd. 

De Rotary Haarlemmermeer Schiphol heeft met een grote delegatie in juni een bezoek 
gebracht aan de Rotary in Hódmezövásárhely. Er zijn goede contacten gelegd en in juni 
2013 vindt er een tegenbezoek plaats en gaat bekeken worden of er ook economische 
contacten mogelijk zijn. 

In november 2010 kwamen er financiêle problemen naar voren bij de werkgroep 
stagiaires als gevolg van terugvorderingen door de Belastingdienst van teveel 
ontvangen zorgtoeslagen sedert 2006. Dit gaf veel onderzoek naar het verleden en veel 
overleg met de Belastingdienst. Na langdurige disrussies zijnde voornaamste financiêle 
problemen inmiddels opgelost en ziet het er naar uit, dat de mogelijke financiéle schade 
zeer beperl<t van omvang is, maar een laatste overleg met de Belastingdienst is nog 
gaande. 

1. Werkgroep Stagiaires 

Reinier van Elderen 

In het afgelopen jaar hebben 29 Stagia~es hun weg naar Nederland weten te vinden. Zij 
zijn hier gekomen om u~oering te geven aan het uitwisselingsprogramma welke onze 
gemeente heeft met onze zustergemeente in HódmezOvásárhely in Hongarije. 
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Wij als Werkgroep Hongaarse Stagiaires, welke vallen onder de verantwoording van de 
Stichting Oost-West Kontakten , geven uitvoering aan het stage programma. Hierbij 
dienen wij te zorgen voor goede huisvesting, het vinden van de juiste stageplaats welke 
aansluit bij het opleidingsniveau van de stagiair. Het in orde brengen van een 
zorgverzekering gedurende de periode dat de stagiair in Nederland verblijft. Ook 
algemene begeleiding in de ruimste zin van het woord behoort tot de taken van de 
werkgroep. Een luisterend oor voor de alle daagse dingen, bied de stagiair een 
klankbord en voorkomt in vele gevallen irritaties tussen mensen onder ling. Door tijdig bij 
te sturen kunnen veel dingen worden opgelost, zowel in de stage sfeer op het bedrijf als 
wel in de stage woning . Het schoonhouden van de huisvesting is veelal een heil<el punt 
tussen de stagiaires en de huismoeders welke in deze het laatste woord hebben, 
hygiëne is van groot belang. 

De stagiaires worden gehuisvest in twee door de Werkgroep gehuurde huizen waarvan 
er zich een bevindt in Badhoevedorp, met dit jaar een bezettingsgraad van 11 personen. 
En in ons andere huis in Nieuw-Vennep met een bezettingsgraad van 18 personen. Dit 
zijn gemiddeld 6 personen minder dan in het voorgaande jaar. De oorzaak hiervan is 
niet eenduidig aan te geven, doch terugloop van agrarische studenten is een algemeen 
beeld zeker in Hongarije, het samengaan van scholen en wisseling van docenten welke 
tot voorheen de taak hadden leerl ingen te informeren over ons stage programma hier in 
Nederland. 

Deze ontwikkeling baart ons grote zorgen. Ook naar Hongaarse zijde zijn deze zorgen 
geuit Bijstelling van ons stage program met een ander type bedrijven is geen probleem 
doch dan moet men van Hongaarse zijde aangeven waarnaar men werkelijk op zoek 
is . Ort is ook bij het bezoek van onze delegatie aan Hódmezövásárhely in oktober 2011 

aan de orde gekomen, nu een jaar verder staan we nog steeds op het zelfde punt, geen 
antwoord. Dit is ook aan de orde geweest bij een bestuursbezoek in oktober 2011 . 

Verdere discussies hierover zullen in 2013 plaatsvinden. 

Doch dit neemt niet weg dat wij als vrijwilligers ons taak wederom met plezier hebben 
mogen volbrengen. Waarbij een ieder zijn eigen expertise inzet en wij als groep 
elkander prima aanvullen. 

Thans bestaat de Werkgroep Hongaarse Stagiaires uit de volgende leden. 

Will Jacobs Penningmeester 

Amold Helmig Stagebegeleider 

Annemieke van Sluijs Secretaris en Huismoeder in Nieuw-Vennep 

lldiko Walgraeve Huismoeder in Nieuw-Vennep en Taaldeskundige Hongaars 

U n Nichols Huismoeder in Badhoevedorp 

Reinier van Elderen Voorzitter 

1. Werkgroep Cuttuur 

Jan Rijpkema 

Bij Meerjazz in 2012 is de bekende Hongaarse jazzband Group 'n Swing overgekomen. 
Deze jazzband heeft z 'n wortels in onze zusterstad Hódmezövásárhely. De band heeft 
drie dagen lang opgetreden op het Raadhuisplein en heeft Hoofddorp heel enthousiast 
swingend meegekregen. 

Group 'n Swing uit onze zusterstad is de grote liefhebberij van t ien professionele musici. 
In het dagelijkse leven zijn ze muziekdocent en de echte grootste gemene deler is de 
gezamenlijke passie voor swingmuziek uit de eerste helft van de vorige eeuw. De 
muziek, kleding en presentatie van de groep ademen de sfeer van de ' Swing area', de 
periode 1935-1945 waarin vergelijkbare bands de attractie waren in de beroemde 
Amerikaanse dance halls. De band is opgericht in 2006 en dankzij de gedrevenheid van 
de uitermate vaardige musici behoren z ij algauw tot de bekendste jump & jive bands in 
Hongarije. 

1. Werkgroep Sport 

Henk Koning 

Oe Haartemmermeer Run, die op zondag 2 september met start en finish in Hoofddorp 
werd gehouden had wederom een forse deelname uit onze zusterstad. De 
atletiekvereniging Hódiák had maar liefst tien alleten afgevaardigd. De Hongaar Roland 
Adók is winnaar geworden van de Haarlemmermeer Run. Hij liep de halve marathon in 
1.11.58 uur, een verlletering van het u1t 2008 daterend parcoursrecord. De deelname 
van de Hongaren was dit jaar overigens toch bijzonder succesvol. Bij de teamprijzen 
gingen zowel bij de halve marathon en bij de 10 km loop de eerste prijs naar het 
Hongaarse team. 
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Dit was de enige sportieve uitwisseling in 2012. Voor 2013 blijft de werkgroep bezig om 
op zwemgebied, tennis, voetbal en paardenspor1 om uitwisselingen mogelijk te maken. 

Bijzondere Projecten 

Bestuur 

Scholierenuitwisseling van KSH met Bellen Gábor Gimnázium 

Nadat in 2008 en 2009 al een scholierenuitwisseling had plaatsgevonden tussen de 
beide scholen is er in 2011 een start gemaakt met meer structurele afspraken voor een 
uitwisseling deels ook samen met andere middelbare scholen binnen Europa met als 
voornaamste doeleinden: 

Make our students more aware of being an Europaan and a World citizen; 

Students should get a real taste of d ifferent culture by way of exchanges w1th 
schools abroad; 

Establish a cooperation of at least four schools; 

Set up a solid exchange program la benefit trom forsaveral years 

In het najaar van 2011 was er het eerste bezoek van leerlingen van 4VWO van de KSH 
aan het Betten Gabor Gimnaziurn volgens de doelstellingen zoals hiervoor 
geformuleerd. In het voorjaar van 2012 was er het tegenbezoek aan Hoofddorp, waarbij 
de leertingen u~eraard elkaar al kenden en ook bij elkaar verbleven in gastgezin. 
Natuurlijk is daarbij ook aandacht gegeven aan het bezoeken van de Haartemmermeer 
en omgeving. 

In het najaar van 2012 was er een nieuwe cyclus met 15 nieuwe 4VWO leerlingen, die 
hiervoor geselecteerd waren op grond van presentaties die zij moesten houden. V ia de 
sociale media hadden ze van te voren al contact gezocht met de leerlingen van het 
Betten Gabor Gimnaziurn zodat ze biJ aankomst geen vreemden meer voor elkaar 
waren. In de tweede helft van maart 2013 gaat het tegenbezoek plaatsvinden. 

In 2013 zal er van 12 tot en met 16 maart een afvaardiging van het Betten Gabor 
Gimnaziurn te gast zijn bij de KSH. Zij zullen dan onder andere samen verder werken 
aan het internationaliseringprogramma 

Csodáhaz of Wonderhuis 

In 2008 en in 2009 is er op professioneel niveau contact geweest tussen het Csodáhaz 
of Wondemuis en Ons Tweede Thuis uit Hoofddorp. Bij beiden worden lichamelijk en 
geestelijk gehandicapte kinderen in een dagopvang behandeld. Hel doel was 
kennisoverdracht over de wijze waarop in Hoofddorp met deze kinderen wordt 
omgegaan, omdat men in Hongarije vrijwel geen e<Varing hiermee op dil gebied heeft 
Veel de technieken, die hier worden toegepast zijn inmiddels door hel Csodáhaz 
overgenomen of zullen dat op termijn gaan doen. Gebrek aan gekwalificeerd personeel 
en aan materiêle ondersteuning is hierbij een handicap. Oe contacten met het Csodáhaz 
zijn blijven bestaan. In oktober 2011was er de eerste lustrumviering van dit tehuis, 
w aarbij wij ook waren uitgenodigd. In 2012 zijn er geen bijzondere activiteiten 
hieromtrent geweest, maar zijn wel de contacten onderhouden. Deze zullen wellicht in 
2013 leiden tol e<Varingsuitwisselingen tussen ouders. 

Op Stap project 

Dit project is bedoeld om Jonge kinderen en hun ouders in achterstand situaties extra 
aandacht te geven, waardoor voorkomen wordt dat ze achter gaan lopen in hun school 
ontwikkeling. In Hongarije betreft dit voornamelijk de Roma k inderen en in 
HódmezOvásárhely is een grote Rorna gemeenschap. In hel Memorandum u~ 2008 is 
op verzoek van burgemeester Läzár hier duidelijk aandacht voor gevraagd. 

Omstreeks 2004 is vanuit de gemeente Haarlemmermeer het Op Stap project voor 
k inderen van 2 tot 4 jaar in onze zusterstad geïntroduceerd. Bij het bezoek in mei van 
de beide bestuursleden is gebleken, dat dit project nog steeds met veel succes wordt 
toegepast en dat ook de ouders enthousiast zijn en meedoen. Het gebeurt hierdoor ze~s 
dat er Roma's verhuist z ijn naar onze zusterstad in verband met d~ project. 

In 2011 is begomen met hel introduceren van het Op Stap project voor kinderen van 4 
tot 6 jaar. En dit project heeft de volledige steun van het gemeentebestuur van 
Hódmezövásárhely en men wil hier ook met groot enthousiasme aan meewerken. Er is 
uitvoerig contact geweest met de Nederlandse instanties die verantwoordelijk zijn voor 
de opzet en uitvoering van dit project in Nederland. Daarnaast is in eerste instantie ook 
de Stichting Meerwaarde hierbij betrokken geraakt Echter alle weekprogramma's voor 

die twee jaar moeten vanu~ het Nedertands in het Hongaars vertaald worden en moeten 
worden aangepast aan de Hongaarse situatie. Hierover is uitvoerig overleg geweest 
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tussen onze vertaalster en de directrice van de betreffende Roma school. Een contract 
hierover is begin 2012 gesloten met het Nederlands Jeugdinstituut, die de 
eigendoomechten heeft van dit Op Stap project 

In 2012 zijn daarna 2 x 52 lesweken = 104 lesweken op een professionele wijze 
opgemaakt en in de nodige exemplaren gedrukt. De lessen voor het eerste jaar zijn 
medio 2012 naar Hódmezövásárhely verstuurd. In de lessen vorx hel tweede jaar 
moesten nog enkele aanpassingen gemaakt worden en deze zullen begin 2013 naar 
Hódmezövásárhely verstuurd worden. 

In oktober 2012 heeft een vertegenwoordigster van het Nederlands Jeugd Instituut 
samen met een bestuursdelegatie van ons een bezoek gebracht aan de ROMA 
Kindergarten. Zij heeft daar kumen zien, dat met veel deskundigheid die lessen daar 
worden toegepast. Dit heeft er inmiddels toe geleid, dat door de regering in Boedapest 
is gevraagd of men vanuit Hódmezövásárhely de opgedane kennis wil inbrengen in een 
nationaal kenniscentrum. Daardoor kunnen ook andere Hongaarse gemeenten met een 
ROMA bevolking hiervan gebruikmaken. 

Bij d~ bezoek in oktober werd ook vastgesteld, dat de noodzakelijke bu~en speel 
mogelijkheden op de ROMA Kindergarten zeer onvoldoende waren. En aangezien 
spelen en samen spelen één van de essentiële zaken zijn in het Op Stap project is 
vanuit de projectgelden een bedrag beschikbaar gesteld om hierin verbetering te 
brengen. In het voortaar van 2013 zal dit gerealiseerd gaan worden. Een restant bedrag 
blijft voorlopig nog in het project aanwezig voor evaluatie van het project en eventuele 
verdere nog noodzakelijk geachte aanpassingen. 

Schoolborden, etc. 

In het voorjaar van 2009 werd de vraag ontvangen van het Kaj Munk College of er in het 
kader van de stedenband interesse is in het overnemen van schoolborden die 
vervangen zouden gaan worden door digitale schoolborden. Het BeUen Gábor 
Gimnázium gaf vervolgens aan dat men graag deze schoolborden wilde hebben. Deze 
zijn in 201 0 in een goederentranspor1 naar Hódmezövásárhely gebracht. Na afwikkeling 
van dit transport en begeleiding bij de opbouw van deze schoolborden, bleef een 
resterend bedrag in dit project. Dit bedrag is in 2012 aangewend voor de gedeeltelijke 
financiering van de reiskosten van de leerlingen van het Bellen Gabor Gimnaziurn bij 
hun bezoek aan de KSH. 

Economische contacten. 

In het verleden zijn er contacten geweest tussen de Rotary club uit Hódmezövásárhely 
en Rotary Business club Haarlemmermeer-Schiphol, maar deze contacten waren 
geheel verwaterd. Vanu~ Hódmezövásárhely wilde men graag deze contacten opnieuw 
opbouwen omdat dit mede één van de doeleinden was in het Memorandum. nl. het 
creëren van platformen voor de uitwisseling van zakelijke contacten tussen plaatselijke 
ondernemers, alsmede stimulering van economische relaties. 

In juni 2012 brachten 231eden van deze Haarlemmermeerse Rotary een bezoek aan 
hun collega's in Hódmezövásártlely. Bedrijfsbezoeken werden afgelegd aan een 
textieWabriek, metaaffabriek, keram ieldabriek en een fabriek voor elektrisch 
schakelmateriaal. De beide Rotary clubs hebben inmiddels stappen gezet voor een 
gezamenlijk project in Hódmezövásárhely en dit moet nog verder uitgewerkt gaan 
worden. Een tegenbezoek staat gepland voor het eerste halfjaar van 2013. 

Restant financieel saldo v/m Werl<groep Kerkelijke Contacten 

In 2011 heeft deze voormalige werkgroep een bedrag van € 750 aan de Stichting 
overgemaakt met als opdracht dit te bestemmen voor een goed doel in onze 
zustergemeente. Aan de scheidende voorzitter van de MHBT hebben wij toen gevraagd 
of zij voor € 500 hier een bestemming voor had. Zij heeft aangegeven, dat de helft 
hiervan moest gaan naar het project rolstoeldansen voor gehandicapten en voor de 
andere helft naar het Csodáház De restant gelden zullen in 2013 besteed gaan worden. 

Bestuur 

BESTUUR 

HET BESTUUR IS VELE MALEN BU ELKAAR GEWEEST OM DE DIVERSE 

VOORTGANGEN TE BESPREKEN EN OM DIE KENNIS UITWISSEUNGSPROJECTEN IN 

GANG TE KUNNEN ZETIEN. HIERBU ZIJN ER OOK CONTACTEN GEWEEST MET DE 

STEDENBANDAMBTENAAR OP ONS RAADHUIS, MARGO SPEK OM Al DIE 

pagina 5 van 9 

http:/ /www.owkhaarlem.mermeer.nVindex. php?option=com _ content&vie... 18-4-2013 



Jaarverslag 2012 

ACTMTEITEN OOK GOED TE KUNNEN AFSTEMMEN MET HETGEEN IN HET 

MEMORANDUM UIT OKTOBER 2008 IS OPGENOMEN. 

In oktober hebben de bestutXsleden Krijger en Jansen gesprekken gevoerd in 
Hódmezövásárhely met de vertegenwoordigers van het raadhuis en met de MHBT over 
de toekomstige projecten voor 2013 en volgende jaren. Deze staan verder vermeld in 
het jaarplan 2013. 

In het bijzonder is nog even gesproken over de viering van 25 jaar stedenband in 201 4 
en hierover is gezamenlijk het volgende afgesproken. 

Het was tot nu gebruikelijk om elke vijf jaar een redelijk uitbundig jubileumfeest te 
hebben. Dit is nu tweemaal gedaan in de Haanemmermeer en twee maal in 
HódmezOvásárhely. Gezien de huidige economische situatie en de kortingen op diverse 
budgetten vinden we beiden, dat dit jubileum in een meer gepaste vorm moet plaats 
vinden. Geen grote uitwisselingen van veel menden meer, maar een herinnering in de 

geest van het Memorandum uit 2008. Oe gedachten gaan uit naar een sport evenement 
in de Haanemmermeer en een cultureel evenement in HódmezOvásárhely. We zul len d~ 
beiden bij onze gemeentebesturen naar voren brengen en ook onze gedachten laten 
gaan hoe we dit zouden kunnen invullen. 

Het bestuur van de stichting bestond in 2012 uit de volgende personen: 

Voorzitter Dick Krijger 

Secretaris Jan Rijpkema 

Penningmeester Rob Jansen 

Ud Henk Koning 

Lid Reinier van Elderen 

Financiën 

Rob Jansen 

Het f10ancieel verslag over 2012 is gevoegd bij d~ jaarverslag. Er was uiteindelijk een 
negatief saldo van € 3.053, terwijl er een negatief saldo van € 400 was begtoot 

Door de aanpassing van de gemeentelijke subsidie voorwaarden hebben de beide 
stedenbandverenigingen niet meer die uitzonderingspositie die ze in het verleden 
hadden, maar worden ze in beginsel gelijk behandeld als iedere vereniging die een 
subsidie bij de gemeente aanvraagt. Echter de beide stedenbandverenigingen hebben 
in d~ opzicht toch een iets andere posit ie, omdat zij de uitvoerders zijn van een 

gemeentelijk beleid en daarnaast voor hun activ~eiten ook afhankelijk z ijn van de 
besluitvorming bij de gemeente waarmee de stedenband wordt onderhouden. En dit 
beginsel is ook aanvaard. De beide stedenbandverenigingen moeten echter voor wat 
betreft de subsidie aanvraag wel voldoen aan de vastgestelde vermogenstoets en dat 
houdt in, dat de algemene reserve nog slechts maximaal 10% mag bedragen van de 
totale exploitatie lasten. Hieraan wordt ruimschoots voldaan. Oe Algemene Reserve bij 
onze vereniging was alt ijd een weerstandreserve voor het geheel van de activ~e~en van 
de vereniging en die activiteiten zijn niet exact aan een jaar gebonden, maar kunnen 
ook over meerdere ;aren verspreid worden. Om aan deze eisen uit de Algemene 
Subsidie Voorwaarden tegemoet te komen zijn in dit financieel verslag de twee 
volgende voorzieningen opgenomen: 

1. voorziening voor kennisuitwisseling voor een bedrag van € 8.000. Het negatief 

saldo over 2012 is ten laste gebracht van deze voorziening, waardoor deze 

voorziening nog maar € 4.947 groot is. 

1. v0012iening stagiaire project voor een bedrag van € 5.000. Oe werkgroep 

Stagiaires is een integrerend onderdeel van de stichting en de stichting is 

verantwoordelijk voor een tekort bij de werkgroep, omdat deze werkgroep toch 

afhankelijk was van het stagiaire aanbod vanuit Hódmezövásárhely binnen de 

bepal ingen van het vriendschapsprotocel en nu het Memorandum. De werkgroep 

kent een eigen beheer van toch wel enige omvang en de werkgroep wordt voor 

de niet direct gebonden stagiaire aangelegenheden gesubsidieerd door de 

stichting . Gelet op de blijvende verantwoordelijkheid van de stichting voor deze 
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hiervoor genoemde tekorten is deze voorziening in dit financieel vers lag 

opgenomen. Deze voorziening moet ook de risico's afdekken voor eventueel nog 

komende aanstagen van de Belastingdienst over nog terug te betaten 

zOlgtoeslagen ZOlgverzekeringswet. 

Op grond van besluitvorming binnen de gemeenteraad en het College van B&W is in de 
gemeentelijke begroting per inwoner een bedrag van € 0,50 opgenomen voor projecten 
door de beide stedenbandverenigingen, die niet uit de reguliere begroting gefonancierd 
kunnen wOlden. In het financieel verslag z ijn de ontvangsten en uitgaven op deze 
projecten opgenomen. Aangezien deze projecten voor de stichting oost west kontakten 
jaaroverschrijdend zijn, is het totaal overzicht als volgt 

j aar project ontvangen uitgegeven saldo 

20080p Stap Project € 4.500,00 € 3.368,92 

2009 € 159,95 

2010 €35000,00 €2.765,36 

201 1 €5.000,00 

2012 € 21 .282 96 

€39.500,00 €32.577,19 €6.922,81 

2009Project Schoolborden E 9.100,00 €649,98 

2010 € 4.046,61 

2011 € 1.245,58 

2012 ~ 

€9.100,00 €9.100,00 €0,00 

Totaal tot en met 2012 €48.600,00 € 41.677,19 € 6.922,81 

Het bedrag van € 6.922.81 staat als nog te betalen project subsidies op de balans per 
31 december 

2012. 

UITGAVEN 

Werkgroepen 

Stagiaires 

Financieel verslag 2012 

Stichting Oost West Kontakten 
Haartemmenmeer 

Staat van uitgaven en ontvangsten 

Begroot Realisatie Realisatie 

2012 2012 2011 

3.000 3.000 3.000 
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Cultuur 5.500 4.239 8.713 

Sport 1.500 3.720 5.599 

Schooluitwissel ingen 0 2.000 2.000 

10.000 12.959 19.312 

Projecten 

OpStap 28.206 21.283 5.000 

Csodáhaz 0 0 1.052 

Transport Schoolborden 3.158 3.158 1.246 

31.364 24.441 7.298 

Algemene kosten 

Bestuurskosten 600 753 614 

Bestuursuitwisselingen 700 949 254 

PR kosten/Website §QQ 775 1l1 

1.900 2.477 1.039 

Verenigingskasten 

Ledenblad 300 0 55 

Jaarvergadering 500 0 494 

800 0 549 

Totale uitgaven 44.064 39.877 28.198 

ONTVANGSTEN 

Renten 400 442 577 

Subsidie Gemeente 11.900 11.942 11.894 

Bijzondere Subsidies 31 .364 24.441 16.516 

Totale ontvangsten 43.664 36.824 28.987 

Saldo -400 -3.053 789 

Balans 

31-12-2012 31-12-2011 

Financiele rekeningen 22.608 42.891 

Vooruitbetaald 0 500 

Nog te ontvangen subsidies .u!M ~ 

Totaal activa 24.992 45.751 
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Algemene Reserve 1.900 1.387 

Nog te betalen 6.222 0 

Voorziening voor Kennisuitwisseling 4.947 8.000 

Voorziening Stagiaire pro;ect 5.000 5.000 

Vooruitvangen project subsidies §..m ~ 

Totaal passiva 24.992 45.751 
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