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Berichten zomer 2018

Partnersteden brengen vrienden dichterbij!
In deze 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

Stadsradio Delft

Afgelopen maart kregen wij het bericht dat Ton Jacobs

Het bestuur is bij onze stadsradio altijd welkom voor

op 12 maart 2018 is overleden. Hij heeft op 7 juli 1986

een interview. Ook in het najaar brachten Henk Vonk

als locoburgemeester namens de gemeente Delft de

en Loes Witting een bezoek aan de studio om over het

Intentieverklaring tussen Freiberg en Delft getekend.

reilen en zeilen van de stedenband te vertellen. Aan

Wij danken hem en zijn vrouw Wil Jacobs voor hun

bod kwamen toen o.a. de jeugdconferentie, toeristen-

inzet en het jarenlang onderhouden van de contacten

weekend en het fotoproject.

met het gemeentebestuur, organisaties en burgers in
Freiberg.

Toeristenweekend
Na een succesvolle 2e toeristenbeurs in januari kijken

Het bestuur heeft wederom veel vergaderd, georgani-

we terug op een evenement dat een duidelijke groei

seerd en geadviseerd rondom diverse projecten,

doormaakt. Twee bestuursle-

waaronder de jeugdconferentie en het fotoproject.

den en Klaas Huizinga van

Ook met Freiberg (gemeente en stichting) werd inten-

Gilde Delft hebben zich inge-

sief overleg gevoerd. De onzekere situatie over het

spannen om Delft en alles wat

voortbestaan van de Stedenband heeft veel energie

de stad te bieden heeft onder

gekost.

de aandacht te brengen. De

Hierover leest u in deze Nieuwsbrief meer.

presentatie was mede mogelijk gemaakt door posters en folders van

De steun van Freiberg en enthousiasme van zowel

het Prinsenhof en Delft Marketing.

haar gemeentebestuur als van de burgers van Freiberg

Royal Delft en het Vermeer Centrum

heeft ons tijdens het Bergstadtfest doen besluiten om

Delft stelden

in ieder geval door te gaan.

bovendien

Uw steun, suggesties en vriendschap zijn voor het

mooie artikelen

functioneren van de partnerstadrelatie en ons bestuur

ter beschikking.

van grote waarde. Nu en in de toekomst!

Ook konden vouchers worden
uitgereikt, die een bezoek aan

Stineke Heinen

Delft nog aantrekkelijker kunnen
maken. Onze stichting heeft zelf
informatie in het Duits laten drukken. Daarmee deden
wij de bezoekers aan de beurs een groot plezier.

Zaalvoetbal november 2018

op die in januari werden tentoongesteld in de Nicolaikirche Freiberg en vastgelegd in een fraai boek. Van

Voor de elfde keer zal het team uit Delft in november

deze foto’s komt

naar Freiberg gaan voor deelname aan het zaalvoet-

eind september

baltoernooi om de “Pokal des Oberbürgermeisters”. Dit

een collectie

toernooi is een jaarlijks treffen van afgevaardigden

naar het Stads-

van de partnersteden van Freiberg. De Delftse voetbal-

kantoor waar

lers zullen evenals voorgaande jaren met enthousias-

een tentoonstel-

me meedoen. En tussen de sportiviteiten door wordt

ling wordt ge-

natuurlijk uitgebreid gesproken over het mooie van

houden in het kader

stedenbanden op sportief niveau.

van dit project. Belangstellenden kun-

Jeugdconferenties

nen daar zien wat
fotografen boeit in

Het geplande tegenbezoek van jongeren uit de Frei-

een andere stad dan

bergse partnersteden in het kader van de Jeugdconfe-

die waarin ze wonen.

renties dit najaar kan niet doorgaan. Wij waren al vol-

De tentoonstelling in het stadskantoor staat van 28

op in gesprek met CLD en Grotius College, toen van

september tot en met 6 november a.s. en is op week-

hun zijde de mededeling kwam dat zij niet konden

dagen te bekijken van 8.30-17.00 uur. Op vrijdag-

meedoen. De scholen hebben al veel projecten en

avond tot 20.00 uur. Ingang Coenderstraat.

kunnen hun geld maar eenmaal uitgeven. Wij betreu-

De officiële opening is gepland op 28 september om

ren het moeten stopzetten van dit project aan Delftse

17.00 uur. Wij hebben de gemeente verzocht of ie-

kant, maar het zij zo. De tot nu toe gehouden confe-

mand van het gemeentebestuur (de burgemeester of

renties in Pribram (Tsjechië) en Walbrzych (Polen)

wethouder Internationale Betrekkingen) de tentoon-

waaraan ook Delftse jongeren meededen, geven in

stelling wil openen.

ieder geval genoeg redenen voor de organisatoren om
een vervolg te organiseren. Nu dus echter niet meer in

Standpunt Gemeente Delft inzake ste-

Delft.

denbanden
Partnerstad-Fotoproject

Het is veel Delftenaren bekend dat Delft enkele ste-

In september komen er drie fotografen uit Freiberg

denbanden onderhoudt met diverse buitenlandse ste-

naar Delft om in het kader van het uitwisselingsproject

den. In tegensteling tot wat vaak wordt gedacht, en

“Gekruiste blikken” foto’s te maken in en van Delft. Zij

door de gemeente wordt beweerd, kan van de steden-

gaan in gezelschap van leden van Fotoclub FC59 door

band tussen Delft-Freiberg worden gesproken van een

Delft en kunnen op professioneel niveau ervaring en

levendige samenwerking. De Stichting Delft-Freiberg is

visies delen. Het uiteindelijke resultaat (gepland voor-

al meer dan 32 jaar zeer actief in het uitvoeren van

jaar 2019) zal een fotoboek zijn waarin geselecteerde

haar taak en werd daarin tot voor kort gesteund door

foto’s worden gepresenteerd.

een kleine subsidie van de gemeente. De gemeente

Vorig jaar is de Delftse fotograaf Maurits Pekelharing

Delft heeft echter haar partnersteden laten weten de

naar Freiberg geweest om

contacten te verbreken. Dat gebeurde per brief. De

samen met andere fotogra-

manier waarop getuigt niet van respect, diplomatie en

fen uit de partnersteden van

jarenlange vriendschap. In het algemeen is de manier

Freiberg mee te doen aan dit

waarop de besluitvorming tot stand is gekomen en

fotoproject. Zij werden uit-

het overbrengen van de boodschap te laken. Het doet

gedaagd om Freiberg geheel

geen recht aan de vriendschapsbanden en het beëindi-

volgens hun eigen artistieke

gen van de vriendschappen. Maar het ontbreken van

interpretaties vast te leggen.

het gevoel van verhoudingen en diplomatie baart zor-

Het leverde een grote hoeveelheid prachtige opnames

gen, te meer omdat het is ingezet door populisme en

2

nu breed wordt gedragen door de gemeenteraad. Alles

maar bij verschil van inzicht hebben de partnersteden

wordt nu ingezet op de Metropool Den Haag - Rotter-

het nakijken. Het bestuur van de Stichting Delft-

dam. Het is te hopen dat Delft haar identiteit behoudt.

Freiberg had de moeilijke taak om het effect van dit
besluit onder ogen te zien en mee te voelen met wat

Deze handelwijze, afgezien van het bericht zelf kwam

Freiberg voelt. Het is daar hard aangekomen. De bur-

hard aan bij de getroffen partnersteden, Kfar Saba in

gemeester van Freiberg heeft openlijk zijn teleurstel-

Israël en Freiberg in Duitsland.

ling uitgesproken tegenover de pers, ten overstaan
van vertegenwoordigers van haar andere partnersteden en voor een groot publiek. Ook de talloze vrienden
die Delft in de afgelopen 32 jaar heeft gevonden in

Het is voor Freiberg een hard gelag te vernemen dat

Freiberg zijn uiterst verbaasd en ontdaan en zij begrij-

Delft niet meer geïnteresseerd is in deze stedenband,

pen niet waarom Delft tot dit besluit is gekomen. Zij

destijds officieel in het leven geroepen door de burge-

weten als geen ander hoe veel een stedenvriendschap

meesters en stadsbesturen van beide steden.

wederkerig brengt. In de beginjaren na de Wende wa-

Het gemeentebestuur van Freiberg

ren het immers de partnersteden die de steden in de

heeft echter de wens uitgesproken

voormalige DDR hebben bijgestaan om los te komen

de vriendschapsbanden te laten

van het sombere verleden en de blik te richten op de

voortbestaan en waar het maar mogelijk is zal zij de

toekomst. Dat is gelukt en uit die contacten zijn blij-

samenwerking met de Stichting Delft-Freiberg blijven

vende vriendschappen en interesses voor de ander

stimuleren.

voortgekomen. Er is het gemeentebestuur van Freiberg alles aan gelegen om de contacten met Delft

NEN

voort te zetten.

Wij bedanken NEN voor het kunnen gebruikmaken van
ruimte t.b.v. onze maandelijkse vergaderingen. Deze
samenwerking kwam tot stand door een match die
gemaakt werd op de Beursvloer, georganiseerd door
de Delftse Uitdaging. Op die jaarlijkse druk bezochte
beurs komen bedrijven (bieders) en verenigingen/

De Stichting Delft-Freiberg zal dan ook alle moeite

stichtingen (vragers) samen om te komen tot dienst-

doen om de komende projecten af te ronden en wel-

verlening over en weer. Daar komen altijd interessante

licht in de toekomst opnieuw ideeën uitwerken om tot

en nuttige matches uit voort. Ook onze stichting slaagt

uitwisseling van burgers over en weer te komen. Daar-

er af en toe in om de diensten van een bedrijf voor

bij is de steun van vrienden en sponsoren onontbeer-

zich te winnen. Zo ook de vergadermogelijkheid in het

lijk.

gebouw van NEN.

Algemene Verordening Gegevensbe-

Stedenband springlevend

standen (AVG)

Tijdens het jaarlijkse Bergstadtfest eind juni werd, zo-

De Stichting Delft-Freiberg gaat zorgvuldig om met

als gebruikelijk, tijd ingeruimd om zakelijke gesprek-

haar toevertrouwde gegevens van haar relaties. De

ken te voeren, plannen door te nemen en afspraken te

(adres) gegevens worden niet doorgegeven aan der-

maken voor de toekomst. Natuurlijk was het stopzet-

den. Als u desondanks uit ons bestand wilt worden

ten door de gemeente Delft van al haar stedenbanden,

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

waaronder ook die met Freiberg, een belangrijk onder-

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

werp. In een brief begin juni van onze gemeente aan
de burgemeester van Freiberg was duidelijk dat Delft

Bestuurssamenstelling

niets meer ziet in het aanhouden van stedenbanden.

Voorzitter - Stineke Heinen

Weliswaar ligt aan de argumentatie tot de stopzetting

Secretaris - Henk Vonk

een andere reden ten grondslag dan de feitelijke,

Penningmeester - Loes Witting
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Ondersteuning bestuur bij projecten
Wanneer wij als stichting een idee hebben, of een
gelegenheid vanuit de partnerstad krijgen tot het
uitdenken en uit (laten) voeren van een uitwisseling,
project of kennismakingsbijeenkomst, dan behoeven
wij niet alleen onze vrienden en sponsoren, maar
eveneens mankracht. Ons bestuur bestaat op dit
moment uit drie leden: voorzitter, secretaris, penningmeester. Wij hebben de handen vol aan het leggen van contacten, verzamelen van informatie en
zoeken naar mogelijkheden voor een of ander pro-

De nieuwsbrief verschijnt 1 à 2 keer per

ject. Wij zouden enorm geholpen zijn met de onder-

jaar en wordt digitaal verzonden

steuning van een of twee personen die gericht aan

Onze nieuwsbrieven staan op onze website. U kunt ze

de slag gaan met een idee. In Delft is veel mogelijk

dus nog eens teruglezen. Regelmatig verschijnen

en wij zoeken dus mensen die er een uitdaging in

nieuwtjes op onze site, dus blijf op de hoogte en

zien om iets tot stand te brengen. Meldt u aan of

neem eens een kijkje!

informeer gewoon even.

U kunt ons ook vinden op Facebook onder de naam

Zoeken naar sponsoren

Stichting Delft - Freiberg.
https://www.facebook.com/DelftFreiberg/

Nu de financiële steun van de gemeente is vervallen,
zal het voor onze stichting van cruciaal belang zijn
om sponsoren te zoeken en te vinden voor uitwisse-

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

lingen die kunnen plaatsvinden tussen Freiberg en

per jaar zijn we u erkentelijk.

Delft. Te denken valt aan bezoeken met leerpro-

Ons rekeningnr. is NL89 INGB 0009223700 ten name

gramma’s voor scholieren, cultuur- geïnteresseerden

van Stichting Delft-Freiberg.

en b.v. ondernemers in milieu gerelateerde producten. En niet te vergeten: studenten/

De Stichting Delft-Freiberg is een organisatie die de stedenband met de Duitse partnerstad Freiberg onderhoudt. Al
ruim 32 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.

wetenschappers op gebied van mijnbouw. TU Delft
heeft immers nog steeds een studierichting geologie,
voortgekomen uit de mijnbouw. Freiberg was in de
19e eeuw de eerste stad in Europa die ertsen zoals
zilver, koper en zink via schachten en mijngangsystemen aan de oppervlakte wist te brengen. Dat idee
van verticale ertswinning is daarna door andere landen in de wereld overgenomen. Ook verenigingen en
clubs die hun evenknie hebben in Freiberg worden
door onze bemiddeling in gelegenheid gesteld om af
te reizen naar onze partnerstad ofwel gasten te ontvangen om gezamenlijk op te treden, onderzoek te
doen, te sporten enz. Op velerlei gebied kunnen
mensen elkaar vinden en hun voordeel doen met de
kennis die zij in een andere samenleving opdoen.
U begrijpt: projecten kosten geld. Zij leveren echter
ook veel op, zoals hierboven geschetst.
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