
 

 

Jaarverslag 2007 van Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn (Z-A) 

 
 
Bestuurvergaderingen 
Het bestuur heeft in 2007 7 keer vergaderd en daarnaast is er regelmatig persoonlijk overlegd 

tussen leden van het bestuur. 

 

Platformvergadering 
De oorspronkelijk opgezette openbare Platform vergaderingen zijn door andere vormen van 

communicatie in 2007 niet gehouden. 

 

Externe contacten 

Er zijn onder andere contacten geweest met SWA, Rotary, RU Utrecht , enkele basisscholen, de 

Wereldwinkel, diverse scholen in het voortgezet onderwijs, de VOA, en COS Rijnland. 

Alphen Stad FM voor het aangaan van een mogelijke toekomstige samenwerking bij o.a.het verfilmen 

van het dagelijkse leven in (groot) Oudtshoorn. 

Het PUM, waarbij gepensioneerde managers hun diensten aanbieden in ontwikkeling gebieden, 

waarbij één van hun leden ons tijdens een vergadering op de hoogte heeft gebracht. 

Verschillende bedrijven i.v.m. sponsoring van het project “Fietsen voor Oudtshoorn” 

Sportscholen en wellness centra. Journalisten van diverse media in verband met het onder de aandacht 

brengen van twee grote projecten in uitvoering. 

Dit jaar ook gesproken met de zuid-Afrikaanse Ambassadeur in den Haag  

Mevrouw Hlengiwe-Buhle Mkhize. 

Met de IT afdeling van Heineken Zoeterwoude was contact i.v.m. een groot aantal in 2008 ter 

beschikking komende PC’s voor scholen in Oudtshoorn. 

  

 

Bezoeken naar en van Oudtshoorn 
Januari bezoek van Louis Kannemeijer, een project ontwikkelaar met sterke betrokkenheid bij 

Oudtshoorn. Mei een privé bezoek van Ali Kilian, lid van de besigheidskamer en een interview met 

hem voor Alphen StadFM. 

Rassie Kleyn heeft begin september met het gehele bestuur gesproken o.a. over de lopende projecten 

en andere zaken die onze en zijn aandacht nodig hebben 

 

Correspondentie 
In verband met de lopende projecten zijn er in 2007 een tweetal mailings verstuurd en vele e-mails, 

aan mogelijke sponsors 

 

Publicaties 

In 2007 zijn er in totaal 3 nieuwsbrieven verschenen in het voorjaar, zomer en najaar. Deze zijn ook 

gepubliceerd op de website van de Stichting en op de website www.oudtshoorn.com en daarnaast ook 

verstuurd naar honderdtal geïnteresseerden, zowel in Nederland als in Oudtshoorn. 

 

Pers 

Een 11 tal artikelen in de lokale media, vooral naar aanleiding van de grote groep jongeren die 

in Augustus 2007 een enige weken actief in Oudtshoorn hebben doorgebracht en het “Fietsen 

voor Oudtshoorn”project gehouden op 8 september 2008. 
 

 



 

 

Communicatie materiaal 

In het voorjaar waren zowel onze nieuwe Poster als informatiefolder gereed 

Om de stedenband te promoten zijn de in 2006 aangekochte siliconen “Stedenbandjes” met het www 

adres van de stedenband vaak verspreid. 

Tijdens het evenement “Fietsen voor Oudtshoorn” werden er ook T-shirts aan alle deelnemers 

uitgereikt, uiteraard met o.a ons logo erop gedrukt. De sub-doelstelling van dit event om onze stichting 

en de stedenband met Oudtshoorn te promoten is uitstekend gelukt, met o.a. manshoge posters op 

bijna alle Abri’s en reclameborden van CBS in Alphen aan den Rijn. 

 

 

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 en Wilco Lekx en daarbij gebruik gemaakt  van het 

ontwerp van Guus den Tonkelaar, die ook het ontwerp van het businessplan en posters voor het project 

“Fietsen voor Oudtshoorn” letterlijk en figuurlijk voor zijn rekening heeft genomen. 

Voor het bijhouden van de actualiteit van de site is het bestuur nog op zoek naar enige redactieleden. 

Het aantal bezoekers is in de loop van het jaar 2007 omhoog geschoten van enige tientallen bezoekers 

per maand tot ruim 2500 per maand met een nog steeds stijgende lijn. 

 

Activiteiten / projecten  
 

Jongeren naar Oudtshoorn 
Een 41tal jongeren en begeleiders uit Alphen aan den Rijn zijn in 2007 3 weken naar Zuid-Afrika 

geweest om kennis te maken met Oudtshoorn en de (economische) problematiek van een deel van de 

bevolking aldaar. Een initiatief vanuit de Lichtkring in Kerk en Zanen onder de naam “Alphen goes 

Oudtshoorn” Het grootste deel van de tijd is besteed aan het helpen realiseren van het project Centre of 

Hope. Een oude fabriekshal zal worden opgeknapt om o.a. dienst te gaan doen als voedsel- en 

kledingbank. Een bestuurslid van de Stichting nam actief deel aan de voorbereidingen en is ook als 

begeleider mee geweest. 

Op Koninginnedag was er een gezamelijke activiteit op de rommelmarkt van “Alphen goes 

Oudtshoorn”en de “Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn” 

 

 

Fietsen voor Oudtshoorn 
Het door Wielervereniging Avanti aangedragen idee om samen 12.000 KM te fietsen (Spinnen) voor 

Oudtshoorn is door een organisatie comité, waarin ook twee bestuurleden van de Stichting zitting 

hadden georganiseerd en zeer succesvol verlopen. 

Mede dank zij een paar grote sponsors zoals het ncdo, de Gemeente Alphen aan den Rijn en het VSB 

fonds en vele anderen bedrijven en niet te vergeten de honderden deelnemers is er een Netto bedrag 

voor OHANET (HIV/Aids preventie) € 30.000,00 

Zonder de spontane samenwerking met en hulp van Sportcentrum Kuijpers en Orange Wellness Club 

zou dit niet bereikt zijn. 

Vele vergaderingen, op het laatst zelfs wekelijks, zijn er aan vooraf gegaan. 

De organisatie nam meer dan een jaar in beslag. Op 8 september 2007 hebben op het Rijnplein de 

activiteiten plaatsgevonden. Een spinning evenement waarbij een achttal deelnemers de uitzonderlijke 

prestatie hebben geleverd om de hele dag op het zadel door te brengen, zij werden dan ook extra 

beloond met een bloemenhulde. 

 

 

 

 

 

 



 

Scholen project - Lessen op basisscholen 
Ook dit jaar zijn er een paar basisscholen bezocht voor een gastles over onze zusterstad Oudtshoorn 

Die iedere keer werd afgesloten met een wedstrijd om de opgedane kennis te testen en bij goed 

resultaat een leuke prijs te winnen. 

Een powerpoint presentatie was hierbij een goed hulpmiddel en de meegebrachte struisveren en eieren 

trokken vooral de aandacht. 

 

 

 

 
 

Plannen 

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

de loop van 2008 plaats vinden. Het betreffen de muziekale feestdag van Kiwanis op 28 juni 2008 en 

een 15tal kansarme studenten die in de gelegenheid worden gesteld om te gaan studeren 

Vooral een meerjarenplan houdt het bestuur bezig en wil enerzijds aansluiten bij de door VNG en 

Gemeente gemaakte plannen voor o.a social housing, maar wil vooral de slogan  

“De jeugd heeft de toekomst” als basis gebruiken voor hun beleid, zich realiserend dat daaraan ook 

andere facetten gekoppeld zijn zoals volksgezondheid, werkgelegenheid etc. 

 

Plannen voor 2008:  

- betrokken bij plannen van de Rotary Alphen aan den Rijn, zoals het leveren van extra rolstoelen en  

  de scholing voor onderhoud daarvan.  

- betrokken bij de organisatie van het vijfjarenplan van Kiwanis om kleuters te laten aansluiten bij 

  de hun verdere scholing. 

- opgezette projecten in Oudtshoorn direct of indirect te ondersteunen, zoals het Route62 project. 

- het ondersteunen met behulp van sponsors van kansarme jeugd om te zorgen voor de financiering                          

‘’zodat zij d.m.v. een schakeljaar kunnen gaan studeren aan het Westkaap college.     

- verbeteren van opzet website en het up-to-date houden daarvan. 

- het uitzetten  van standaards met de nieuwe folders op plaatsen waar veel Alphens publiek komt. 

- de logistiek van de Heineken computers, via en met medewerking van SWA naar Oudtshoorn in  

‘’samenwerking met de Rotary Club. 

- het laden van de Heineken computers met Linux Umbutu  en Open Office software 

 


