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Stichting  Platform Stedenband Oudtshoorn Z-A 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft in 2012 zeven keer vergaderd. 
  
Bestuur 
Voorzitter: Koos van Arkel, secretaris: Gerard Lens, penningmeester: Hans van Arkel 
Leden: Piet Arink, Harry Doelman, ondersteund door een drietal vrijwilligers: Koos Koen 
( Rotary), Cindy van der Hoorn (redactie website), Eva van Egmond (communicatie),.  
Cindy en Eva hebben in Oudtshoorn hun diensten als vrijwilligster aangeboden, Cindy 2 
½ maand aan een sociaal project en Eva heeft in het kader van haar studie 14 weken 
stage gelopen bij de Municipaliteit voor haar opleiding communicatiewetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam.  
  
Gemeentelijke subsidie 
Onze meerjaren subsidieaanvraag is voorlopig gehonoreerd voor een periode van twee 
jaar 2012 en 2013. In de brief van de Gemeente van 17 augustus 2012 is dit weergege-
ven met de opmerking dat in verband met het samengaan met de gemeenten Boskoop 
en Rijwoude de jaren 2014 en 2015 nog niet gehonoreerd  zijn en nader bekeken zullen 
worden. In verband met de bezuinigingen zal de toegekende subsidie trapsgewijs ver-
laagd worden, voor 2012 is dit  € 25.000 en voor 2013 € 17.000. 
  
Samenwerking 
Het Wellant College in Gouda heeft docenten die al enige jaren met studenten vrijwili-
gerswerk verrichten In Zuid-Afika. Door contact met onze Stedenband kreeg men be-
langstelling om in 2013 iets te gaan doen in Oudtshoorn. Bij hun voorbereidend bezoek 
aan Oudtshoorn, zomer 2012 kwam een project voedselvoorziening in beeld voor uit-
voering voorjaar 2013. Door een andere prioriteitstelling van het Wellant managment in 
Gouda is dit helaas niet doorgegaan. Voor meer details verwijzen wij naar onze website 
www.stedenband.com. 
  
Externe contacten 
De SPZA (stichting projecten Zuid-Afrika)is de organisator die stichtingen met gelijksoor-
tige doelstellingen als de onze had ons uitgenodigd voor een netwerk- bijeenkomst op 
de Zuid-Afrikaanse  Ambassade, waar nieuwe contacten gelegd zijn en onze creativiteit is 
gestimuleerd. Voor herhaling vatbaar. 
  

Subsidie Impulsis 
Doordat het leerproject van Centre of Hope  was afgerond is de 2e fase subsidie van van 
Impulsis ter beschikking gesteld voor het project schooltje Schoemanshoek. Het totale 
bedrag inclusief onze 50% bijdrage bedroeg € 9.400,00 

http://www.stedenband.com


Projecten 2012 

Beursstudenten 
Voor 2012 werden 17 studenten voor subsidiëring geselecteerd. De kosten worden ver-
deeld over de  Besigheidskamer, Municipaliteit & Stichting. Voor 2013 willen we vooraf 
duidelijkheid over de verdeling. Onze maximale bijdrage zal € 4.000,-/jr. zal zijn. 
  
Verslag 2012 van het South Cape College in Oudtshoorn aan die universiteit van die 
Vrystaat 
Daar was 40 ingeskrewe universiteit studente wat by Suid Kaap Kollege studeer het. 
Daar was 17 van die studente wat lenings ontvang het vanaf Oudtshoorn besigheidska-
mer. Aan die einde van 2012 was daar 8 van die 40 studente wat dit nie gemaak het nie. 
Die leningstudente het almal geslaag en vir die eerste keer is daar geen lenings wat te-
rugbetaal hoef te word nie. Die lenings is almal omgeskakel na beurse. Baie dankie aan 
almal wat hierdie ‘n besonderse prestasie help maak het. Dit wil voorkom of die keu-
ringsproses wat toegepas word aan die begin van die jaar om studente te identifiseer 
goed werk. Die feit dat almal nie ‘n 100% beurs gekry het nie en ouers ook ‘n deel van 
die studiegelde moet betaal werp vrugte af want daar is definitief van die ouers se kant 
ook ‘n bietjie motivering. Die klasbywoning was uitstekend sowel as die gedrag van die 
studente. 
 
Schooltje Schoemanshoek 
Met veel genoegen kregen wij bericht dat dit project succesvol is afgesloten, mede dank 
zij de subsidiebijdrage van onze Gemeente. Door dit succes zijn er al vergevorderde plan-
nen voor een tweede gelijksoortig project. 
  
Kassen( tonnel) project 
Het bestuur is akkoord gegaan om in 2013  € 12.500,- te investeren in dit project, omdat 
de kassen gedurende het hete seizoen, wanneer geen groente gekweekt kan worden,  
verhuurd kunnen worden voor commerciële doeleinden. Hierdoor is het project van 30 
tunnelkassen en een irrigatie systeem haalbaar. Dit werd aan de vergadering ter goed-
keuring voorgelegd en gegeven om het genoemde bedrag in te zetten voor dit project, 
uiteraard alleen met een gedegen financiële verantwoording. Ook zullen de nodige stap-
pen genomen worden om subsidie voor dit project te krijgen bij Impulsis, waar we een 
goede naam hebben opgebouwd met eerdere projecten. 
 
Stages 
Twee Alphense studenten Iris van Arkel en haar vriendin Madelon hebben een paar 
maanden stage gelopen in Oudtshoorn. Hun verslag hebben zij op onze website 
www.stedenband.com geplaatst. 

http://www.stedenband.com


Communicatie 

Communicatie plan 
Door de samenwerking met deskundigen, op het gebied van communicatie, binnen ons 
bestuur is er een plan opgesteld met als doel dit 2013 uit te voeren. Dit in combinatie 
met de website en Facebook hopen we onze naamsbekendheid als stichting te vergro-
ten. Het accent zal in het bijzonde liggen op de gegarandeerde kwaliteit die wij zowel 
grote als kleine investeerders kunnen leveren. 
. 
Website 
Met behulp van en dank aan de deskundige vrijwilligers is in 2012 de website volledig 
gerestyled en aangepast om o.a. de leesbaarheid aantrekkelijker te maken. Onze 
nieuwsbrieven worden nu automatisch gegenereerd uit de website. Ook sociale media 
zoals Facebook zijn ingezet om de aandacht op ons te vestigen en informatie uit te wis-
selen. 
  
Publicaties 
Twee nieuwsbrieven in het voor- en najaar zijn digitaal verspreid. De nieuwsbrieven wor-
den nu automatisch gegenereerd met gegevens van de website. De stedenband brochu-
re is via de Participe kanalen verspreid en bij de sportscholen af gegeven. 
 
 
Meer informatie? 
 
 Bezoek  onze website of like ons op Facebook 
 

http://www.stedenband.com/
http://www.facebook.com/stichtingstedenband

