
 

 

Jaarverslag 2006 van Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn (Z.A.) 
 

Bestuurvergaderingen 
Het bestuur heeft in 2006 10 keer vergaderd. 

 

Platformvergadering 
Op 24 april 2006 is er een platformvergadering gehouden, waarbij de aanwezigen d.m.v. een 

Powerpoint presentatie, voorzien van ons nieuwe beeldmerk, op de hoogte werden gebracht van de 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

Externe contacten 
Er zijn onder andere contacten geweest met Brandweer Alphen aan den Rijn, SWA, Rotary, RU 

Utrecht , enkele basisscholen en Mama Afrika (i.v.m. promotie van producten uit Oudtshoorn). 

Een radio interview op Alphen Stad FM van 15 minuten over het Platform n.a.v. het verschijnen van 

Nieuwsbrief nr. 1. 

De Stichting heeft een presentatie gegeven voor medewerkers van de Wereldwinkel in Alphen aan den 

Rijn. Het ligt in de bedoeling om producten, gemaakt door mensen in Oudtshoorn, via de 

Wereldwinkel te gaan verkopen in het kader van Fair Trade.  

Het Stichtingsbestuur heeft het bureau voor toerisme in Oudtshoorn benaderd. 

 

Bezoeken naar en van Oudtshoorn 

Privé bezoek van Danie Lategan aan de vakantiebeurs in Utrecht. Danie heeft een struisvogelboerderij 

in Oudtshoorn (Schoemanshoek) en is zeer betrokken bij het stimuleren van het toerisme in de regio 

(Route 62). 

Bezoek van een bestuurslid aan Oudtshoorn (april 2006) in het kader van de contacten op bestuurlijk 

niveau. Evenals de vorige keren is uiteraard geprobeerd aandacht te besteden aan de overige 

Stedenband contacten. 

Op 21 en 22 september heeft de voorzitter van Alphen Platform in Oudtshoorn een bezoek gebracht 

aan Alphen aan den Rijn. Met het Stichtingsbestuur is er overleg geweest over de verdere op- en 

uitbouw van de contacten en over de verdere aanpak van de lopende projecten. 

 

 

Correspondentie 
In februari heeft de Stichting een 30-tal mensen en organisaties een kinderkunstkalender uit 

Oudtshoorn als presentje toegestuurd. De meeste correspondentie verloopt uit kosten- en tijds 

overwegingen via e-mail. 

 

Publicaties 
In 2006 zijn er in totaal 4 nieuwsbrieven verschenen in de maanden februari, april, juni en oktober. 

Deze zijn gepubliceerd op de website van de Stichting en op de website www.oudtshoorn.com en 

daarnaast ook verstuurd naar enkele tientallen geïnteresseerden, zowel in Nederland als in Oudtshoorn. 

 

Pers 

Witte Weekblad 

Internationale samenwerking slaat nieuwe paden in (bezoek van gemeentedelegatie aan Oudtshoorn) 

(april 2006). 

Artikel n.a.v. nieuwsbrief van de Stichting “Oudtshoorn zweet het uit”(april 2006). 

Verslag platformbijeenkomst (3 mei 2006). 

Graphoek (3 mei 2006). 

Verslag, met foto, van  lesprogramma De Rank (mei 2006). 

Artikel n.a.v. interview met de voorzitter van de Stichting over speech van voormalig president De 

Klerk aan de VU in Amsterdam (21 juni 2006). 



AD 

Verslag, met foto, van  lesprogramma De Rank (mei 2006). 

Artikel over actie voor meubilair  kleuterschool (27 oktober 2006). 

Die Hoorn (Oudtshoorn) 

"Dié Alphen nie aan den Rijn" (nieuwe wijk in Oudtshoorn) (december 2006) 

 

 

Communicatie materiaal 

Afspraken zijn gemaakt en voorbereidingen getroffen om een informatie folder te maken en een A3 

poster. Deze zijn inmiddels gedrukt. 

Om de stedenband te promoten zijn er 5000 siliconenbandjes met de tekst “Stedenbandje” en het www 

adres van de stedenband aangeschaft.  

 

Website 
De website heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Het bestuur heeft daarbij dankbaar gebruik gemaakt  

van de diensten van Peter van Oord van der Vlies. Uiteraard is daarbij gebruik gemaakt  van het 

ontwerp van Guus den Tonkelaar (zoals gebruikt op de flyer “de groeten van je zuster”). 

De opzet is zodanig dat de bestuursleden (na de nodige oefening) zelf de website bij kunnen houden. 

 

Opleidingen 

In het voorjaar van 2006 heeft het stichtingsbestuur een training Communicatie en Fondsenwerving 

gevolgd van COS Rijnmond & Midden Holland. Ook medewerkers van de gemeente Alphen aan den 

Rijn konden aan deze training deelnemen. 

Tijdens een drietal zaterdag ochtenden hebben de bestuursleden geleerd de software te gebruiken 

waarmee de website kan worden onderhouden. 

 

 

Activiteiten / projecten in ontwikkeling 

 

Bij de opening van het nieuwe pand van de Toyota dealer in Alphen aan den Rijn werd door de 

genodigden geld gedoneerd voor speeltoestellen in Oudtshoorn. 

Deze klimrame zijn nu geplaatst. Een fotoboek is overhandigd aan dhr. Oudshoorn van Garage 

Oudshoorn. 

 

De Stichting was betrokken bij de actie om geld in te zamelen voor meubilair voor de Swaelltjieland 

kleuterschool in Oudtshoorn. 

 

Contacten met ROC in Leiden zijn gelegd om de mogelijkheid te onderzoeken te komen tot een 

studentenuitwisseling met studenten uit Oudtshoorn. 

 

Vanuit het Stichtingsbestuur zijn acties ondernomen om te onderzoeken of er bij wijnhandelaren 

interesse bestaat om wijn uit Oudtshoorn te verkopen. 

 

Kalenders 
Direct in het begin van het jaar heeft de Stichting meegewerkt aan het project Klein Karoo Expo uit 

Oudtshoorn door het verkopen van (kunst)kalenders gemaakt door scholieren uit Oudtshoorn. Helaas 

waren de kalenders niet tijdig in Nederland aangekomen om ze in de december maand te kunnen 

verkopen. Desondanks is het bestuur, mede door de hulp van de gemeente Alphen aan den Rijn, 

tevreden met het resultaat van de verkoop. De netto opbrengst was iets meer dan 1000 Euro. Dit 

bedrag is overgemaakt aan de projectverantwoordelijken in Oudtshoorn. 

 

Jongeren naar Oudtshoorn 

Een groep jongeren uit Alphen aan den Rijn gaat in 2007 3 weken naar Zuid-Afrika om kennis te 

maken met Oudtshoorn en de (economische) problematiek van een deel van de bevolking aldaar. Het 

initiatief is gekomen vanuit de Lichtkring in Kerk en Zanen. Het grootste deel van de tijd daar zal 



worden besteed aan het helpen realiseren van het project Joseph’s Storehouse. Een oude fabriekshal 

zal worden opgeknapt om dienst te gaan doen als voedsel- en kledingbank. Een bestuurslid van de 

Stichting neemt actief deel aan de voorbereidingen en gaat ook als begeleider mee. 

 

 

Fietsen voor Oudtshoorn 

Wielervereniging Avanti is met het idee gekomen om samen te fietsen voor Oudtshoorn. 

Er is een projectgroep gevormd, met daarin ook bestuursleden van de Stichting, om dit project verder 

vorm te geven. De organisatie neemt meer dan een jaar in beslag. Op 8 september 2007 zullen op het 

Rijnplein de activiteiten plaatsvinden, waaronder de virtuele fietstour van Alphen naar Oudtshoorn. 

Jong en oud zullen worden uitgenodigd om mee te fietsen en zich te laten sponsoren. De opbrengst 

komt ten goede aan de HIV/Aids preventie in Oudtshoorn. In 2006 zijn voorbereidende activiteiten 

ondernomen, zo is er ook een business plan opgesteld. 

 

 

Rolstoelen / brandweerpakken Rotary 
Rotary Alphen heeft het initiatief genomen om gebruikte rolstoelen in te zamelen, te reviseren en 

beschikbaar te stellen voor gehandicapten in Oudtshoorn. Bestuurleden van de Stichting hebben deze 

actie ondersteund en ervoor gezorgd dat er ook gebruikte computers en door de Alphense brandweer 

beschikbaar gestelde brandweerpakken in dezelfde container mee verscheept kunnen worden. 

In 2006 zijn de voorbereidingen gestart; inmiddels is de container onderweg.  

  

 

Scholen project - Lessen op basisscholen 
Eén van de bestuursleden heeft een lespakket ontwikkeld voor de hoogste klassen van basisscholen.  

Na de eerste les op basisschool “De Rank” is in het 2
e
 halfjaar ook een mailing actie gestart om meer 

scholen voor deze lessen te interesseren. Daarna heeft er ook telefonisch contact met de betrokken 

scholen plaats gevonden. 

Dit heeft in 2007 geresulteerd in afspraken met 3 scholen om een les over Oudtshoorn en de 

stedenband te geven. De lessen op de basisscholen “De Kameleon”, “De Tamboerijn” en “Het 

Startblok” hebben inmiddels plaats gevonden. 

 

Plannen 

Twee activiteiten, waarbij de Stichting mede een rol speelt in de voorbereiding en uitvoering, zullen in 

de loop van 2007 plaats vinden. Het betreffen de virtuele fietstour van Alphen naar Oudtshoorn op 8 

september op het Rijnplein en de jongerenreis naar Oudtshoorn. 

 

Nu de stichting een ‘nieuw’ gezicht (logo) heeft en ook het communicatie materiaal daaraan is 

aangepast (website, informatie folder, A3 poster) zal gewerkt moeten worden aan de verdere promotie 

van de activiteiten van de Stichting. Ook de “Stedenbandjes” met onze website kan een bijdrage aan 

de bekendheid van de activiteiten van de Stichting leveren. 

 

Plannen voor 2007:  

- betrokken bij verdere organisatie van fietsproject  

- betrokken bij verdere organisatie van alphen goes oudtshoorn  

- lesprogramma op andere basisscholen  

- streven naar uitwisselen van studenten met opleiding 'toerisme' (ROC Leiden en Oudtshoorn Suid 

Kaap College)  

- verbeteren van opzet website  

- presenteren op koninginnedag  

- maken van flyer en poster  

- kontakt houden met Rotary over hun projecten (rolstoelen / brandweerpakken/ gereedschap)  

- pc's via bestuurslid  

- financiering regelen studiebeurs voor 24 studenten  

- contacten uitbreiden met wereldwinkel 


