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Berichten voorjaar 2019
Partnersteden brengen vrienden dichterbij!
In onze nieuwsbrief doen wij verslag van de activiteiten van de Stichting Delft-Freiberg
en brengen wij u op de hoogte van onze plannen voor de toekomst.
Van de voorzitter
Sinds de vorige editie van de Nieuwsbrief zomer 2018
heeft het bestuur van de Stichting niet stil gezeten.
Tijdens het Bergstadtfest 2018 hebben wij uitvoerig
gesproken met de gemeente Freiberg over het voortbestaan van de relatie. Het fotoproject en de tentoonstelling in september 2018 waren duidelijke voorbeelden van een langdurige vriendschap. Tijdens het partnerstedenweekeinde in januari 2019 heeft het bestuur
Delft wederom gepromoot in Freiberg. Onze portefeuil-

stopzetting werd ook de gemeente Freiberg medegedeeld. Hoe dat in Freiberg overkwam beschreven wij
eveneens in onze vorige nieuwsbrief. Nadat wij tijdens
het Bergstadtfest in Freiberg wederzijdse standpunten,
hoop en energie hebben uitgewisseld, gaf burgemeester Sven Krüger onomwonden aan te willen doorgaan
met de Stichting Delft-Freiberg. Wij hebben daarna
intensief gewerkt aan voortzetting van de reeds geplande activiteiten.
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In januari werd voor de derde maal in Freiberg het
"Wochenende der Partnerstädte" gehouden. In de tentoonstellingsruimte van de Nikolaikirche krijgen alle
partnersteden van Freiberg gelegenheid om hun stad
te promoten. Wij konden de stand inrichten met foldermateriaal van Vermeer Centrum Delft, Prinsenhof,
VVV, Oude en Nieuwe Kerk en artikelen van Royal
Delft. En het werkt!
Behalve dat we met zeer veel mensen hebben gespro-

En toen ze toch in Delft waren….
dan ook een kijkje genomen in Scheveningen.

Nieuwe projecten
Tegelijk met het bezoek van de fotografen heeft de
heer Andreas Schwinger, hoofd afd. cultuur Freiberg
gesprekken gevoerd met Delfia Batavorum, Muziekschool VAK en Royal Delft. Er bestaat belangstelling bij
Delfia Batavorum en VAK om samen te werken met
hun tegenpool in Freiberg. Mogelijkheden werden besproken en de heer Schwinger nodigde gericht een
aantal leden van Delfia Batavorum uit om met de his-

ken en het moois van Delft hebben laten zien door
middel van een videopresentatie en foldermateriaal,
zijn er tal van verzoeken gekomen om in Delft/ met
Delft iets te organiseren. Zo is er sprake van een gezamenlijk toernooi voor tennissers/hockeyers, danswedstrijden, zaalvoetbaltoernooi. De kunstenaarsvereniging wil een expositie van werken van kunstenaars uit
de partnersteden van Freiberg organiseren.
En er waren vooral veel mensen die graag weer eens
een busreis naar Delft willen meemaken. Heel verheugend al dit enthousiasme!
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De jeugd en Duitsland
In het afgelopen jaar zijn we ook weer in contact gekomen met het Grotius College. Over en weer bestaat
de wens om elkaar te versterken. Door tussenkomst
van de Stichting Delft-Freiberg worden ideeën uitgewerkt om vanuit de partnerstad sprekers op de scholen in Delft gelegenheid te geven voor het houden van
lezingen en presentaties. Die moeten gaan over de
samenleving in Duitsland, en in bijzonder in Freiberg,
de culturele mogelijkheden in ons buurland en de lezingen moeten vooral duidelijkheid scheppen in de
beleving van de maatschappij door jongeren. Bij de
uitwisselingen tijdens de recent gehouden jeugdconferenties kwam helder naar voren dat jongeren totaal
verschillende en (soms) onjuiste beelden hebben van

het ruilen van
diensten en of producten. Dat gebeurt altijd met gesloten beurs. Zo kon onze stichting de afgelopen jaren
gebruik maken van vergaderruimte bij de NEN en hebben wij verschillende keren drukwerk kunnen laten
maken ten behoeve van onze projecten o.a. bij drukkerij NIVO in Delfgauw. In april 2018 hebben wij opnieuw steun ondervonden voor ons werk. Deze keer
maakten wij matches met: de NEN voor vergaderfaciliteiten (verlenging van de vorige match), Rodi-Media
voor een banner, Westvest Notarissen voor juridisch
advies, Reinier de Graaf Gasthuis voor advies Fondsenwerving en Middin-Zinderin (Puur Ambachtelijke Cadeaus) in de Choorstraat 47, Delft.
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Zaalvoetbal
Ook in 2018 gingen sportievelingen weer naar Freiberg
om deel te nemen aan het zaalvoetbaltoernooi. Team
Delft deed voor de 11e keer mee, zij eindigden dit jaar
op de 6e plaats. Maar, zoals een woordvoerder/
verslaggever van het Delftse team beschrijft: "Het is
altijd een vrolijk weerzien met deelnemers van eerdere
toernooien, de ontvangst door de stad Freiberg is fan-

deling in gelegenheid gesteld om af te reizen naar onze partnerstad ofwel gasten te ontvangen om gezamenlijk op te treden, onderzoeken te doen, te sporten
enz. Op velerlei gebied kunnen mensen elkaar vinden
en hun voordeel doen met de kennis die zij van een
andere samenleving opdoen.
U begrijpt: projecten kosten geld. Zij leveren echter
ook veel op, zoals hierboven geschetst.
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Onze nieuwsbrieven staan op onze website. U kunt ze

Algemene Verordening Gegevensbestanden
(AVG)
De Stichting Delft-Freiberg gaat zorgvuldig om met
haar toevertrouwde gegevens van haar relaties. De
(adres) gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Als u desondanks uit ons bestand wilt worden

dus nog eens teruglezen. Regelmatig verschijnen
nieuwtjes op onze site, dus blijf op de hoogte en
neem eens een kijkje!
U kunt ons ook vinden op Facebook onder de naam
Stichting Delft - Freiberg.
https://www.facebook.com/DelftFreiberg/

verwijderd, laat het ons dan s.v.p. per omgaande we-

Voor uw vriendenbijdrage van minimaal € 10,00 p.p.

ten met een mail aan stichtingdelft-freiberg@live.nl

per jaar zijn we u erkentelijk.

Ondersteuning bestuur bij projecten
Wanneer onze stichting een idee heeft of een gelegenheid vanuit de partnerstad krijgt tot het uitwerken en
(laten) uitvoeren van een uitwisseling, project of ken-

Ons rekeningnr. is NL89 INGB 0009223700 ten name
van Stichting Delft-Freiberg.
Het zou voor ons geweldig zijn als wij in ons vriendenbestand kunnen spreken van de Club van 100!

nismakingsbijeenkomst, kunnen wij extra mankracht

Bestuurssamenstelling

gebruiken. Ons bestuur bestaat op dit moment uit drie
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leden: voorzitter, secretaris, penningmeester. Wij heb-

Secretaris

Henk Vonk

ben de handen vol aan het leggen van contacten, ver-

Penningmeester

Loes Witting

zamelen van informatie en zoeken naar mogelijkheden
voor een of ander project. Wij zouden enorm geholpen
zijn met de ondersteuning van een of twee personen
die gericht aan de slag gaan met een idee. In Delft is
veel mogelijk en wij zoeken dus mensen die er een
uitdaging in zien om iets tot stand te brengen. Meld je
aan of informeer gewoon even.
Zoeken naar sponsoren
Nu de financiële steun van de gemeente is vervallen, is
het voor onze stichting van cruciaal belang om sponsoren te zoeken en te vinden voor ons werk. In deze
brief hebben we al het een ander verteld over wat

De Stichting Delft-Freiberg is een organisatie die de
stedenband met de Duitse partnerstad Freiberg onderhoudt. Al ruim 33 jaar bestaat deze band die zijn oorsprong vindt in een uitwisseling van scholieren in de
jaren 80. Deze uitwisseling viel toen nog onder de gemeente Delft. In 1999 zijn de activiteiten ondergebracht in een zelfstandige stichting en werden de activiteiten uitgebreid naar een breder werkveld. De stichting is er voor alle inwoners van Delft. De Stichting
staat als stichting per notariële akte ingeschreven bij
de Koninklijke Notariële Broederschap te Delft. Dossiernummer KvK 41146224.

