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De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn sloot het (gebroken) boekjaar 2005 af 

met een positief saldo op de betaalrekening van € 281,51 en een saldo op de 

spaarrekening van € 230,--, maar nog ruim € 900,-- aan openstaande verplichtingen. 

Dankzij een voorschot van één van de bestuursleden konden de meest noodzakelijke 

uitgaven worden gedaan. 

 

In januari heeft de Stichting door schoolkinderen uit Oudtshoorn ontworpen kalenders 

verkocht. 88 kalenders brachten een bedrag op van bijna € 1.000. De opbrengst is 

overgemaakt aan de organisatoren in Oudtshoorn. 

 

In februari 2006 heeft de Stichting subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn 

ontvangen van in totaal € 9.500. Hiervan is € 4.500 bestemd voor 2005 en € 5.000 

voor 2006. 

Hierdoor is de Stichting in staat gesteld om de ontvangen lening af te lossen, de 

voorgeschoten kosten terug te betalen en de nog openstaande verplichtingen te 

voldoen. 

 

Ook in 2006 heeft de Stichting deskundige hulp ingeschakeld bij het verder uitbouwen 

van de eigen website www.stedenband.com. Hier is in de loop van het jaar veel energie 

in gaan zitten. De website vormt één van de visitekaartjes van de Stichting en moet dus 

zo optimaal mogelijk functioneren. Hieraan zal dus blijven daandacht moeten worden 

geschonken. 

 

Het bestuur van de Stichting en enkele ambtenaren van de gemeente waarmee de 

Stichting nauwe contacten onderhoud, hebben een cusus gevolgd bij het COS Rijnmond 

& Midden Holland. Twee themas zijn behandeld: 

- Sociale kaart en fondsenwerving 

- Exterme communicatie 

De opgedane kennis wordt ten dienste gesteld van de deelnemers aan het Platform 

Oudtshoorn en heeft inmidddels geleid tot de voorbereiding van een reis van 45 

jongeren in juli/augustus 2007 met gebruikmaking van subsidie van het Xplore 

programma. 

Deze cursus heeft dus al zijn vruchten afgeworpen. 

 

Ten behoeve van de Speel-o-theek Van Vijkeijken in Oudtshoorn heeft de Stichting 

meegewerkt aan de verkoop van poppetjes uit Oudtshoorn in Alphen aan den Rijn. De 

opbrengst van € 40 is gevoegd bij het door ambtenaren van de gemeente Alphen aan 

den Rijn bij elkaar gebrachte geld en in Oudtshoorn overhandigd aan de 

initiatiefneemster van de Speel-o-theek. 

 

Ten behoeve van de promotionele activiteiten heeft de Stichting Siliconen 

Stedenbandjes gekocht. Deze zullen worden gebruikt ter ondersteuning van een aantal 

grote in voorbereiding zijnde projecten.  

Onze zusterorganisatie in Oudtshoorn hebben we 600 stedenbandjes geschonken ter 

ondersteuning van hun activiteiten. Deze zijn in september overhandigd. 

 

                                                
1 Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bij dit verslag behorende financiele 

overzichten 



De Stichting ontving twee particuliere giften (van respectievelijk € 12,50 en € 100,--) na 

een oproep in AD Groene Hart over het gebrek aan meubilair bij kleuterschooltjes in 

Oudtshoorn. 

In september is een gift overhandigd aan een contactpersoon in Oudtshoorn en een 

week later was het probleem opgelost. Korte lijnen, geen grote organisatiekosten, 

effectieve netwerken hebben hun nut bewezen. 

 

In december ontving de Stichting een particuliere gift van € 300,-- ten behoeve een nog 

verder te ontwikkelen programm avoor ondersteuning van studenten uit Oudtshoorn.  

Met een éénmalige bijdrage van ZAR 2710 (ongeveer € 300,--) kan een financieel 

minder draagkrachtig gezin worden ondersteund om een kind met voldoende 

capaciteiten, maar geen geld, een studie te laten volgen. Die éénmalige bijdrage is 

voldoende om alle verdere studie-, huisvestingskosten en kosten van levensonderhoud 

via andere subsidiekanalen vergoed te krijgen.  

 

De stichting sluit het boekjaar 2006 af met een betere uitgangspositie dan begin 2006. 

Een positief saldo op de betaalrekening van € 574,06 en een saldo van € 3.800,75 op 

de spaarrekening. Met aangegane verplichtingen van € 1.500,-- voor ontwerp en 

uitvoering van posters en flyers resteert een bedrag van ongeveer € 2.500 te besteden. 

 

Op basis van dit resultaat kan de Stichting nieuwe verplichtingen aangaan en grotere 

projecten opstarten. De activiteiten in 2006 zullen in 2007 grote publicitaire aandacht 

ontvangen ! 

 

 

 

 

Vastgesteld op .. januari 2007. 

 

 

 

 

De voorzitter,      De secretaris, 
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