
Activiteiten 2009 Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn ZA 

 
Er is 7 keer vergaderd met het bestuur en een aantal keren met het D.B., alsmede regelmatig 

onderling overleg. 

Gedurende 2009 zijn door het bestuur 2 Nieuwsbrieven uitgebracht in April & November 

 

Bezoeken aan en van Oudtshoorn 
De voorzitter heeft half November 2009 Oudtshoorn bezocht o.a. div. projecten t.w. het Centre 

of Hope, South Cape College en gesprekken gevoerd met betrokkenen. 

Tevens heeft onze penningmeester in 2009 2 keer een bezoek aan Oudtshoorn gebracht uit 

hoofde van de Gem. Stedenbandactiviteiten, waarvan 1 keer begin November samen met de 

nieuwe burgemeester Wim de Gelder en Wendy Pelk als Fin. Officer, waarbij ook zaken van 

de Stichting aan de orde kwamen zoals HIV/AIDS OHANET activiteiten en rapportages t.b.v. 

NCDO.  

Eind Sept. heeft Melcus Nel van de Besigheidskamer een bezoek gebracht aan Alphen a/d Rijn, 

zie verslag op website: www.stedenband.com en Nieuwsbrief Nr. 12 van Okt. 2009 

 

Alphen Stad TV/FM 
Er zijn 3 radiouitzendingen op Di. Av. In April verzorgd door de voorzitter en penningmeester 

met interviews van o.a. oude en nieuwe burgemeester en promotie “Fietsen voor Oudtshoorn 

2009, zie verslag op website: www.stedenband.com en Nieuwsbrief Nr. 11 van Apr. 2009 

 

KIWANIS project 

Via KIWANIS € 3.000,- ontvangen uit “Vrienden van Alphen Live” gehouden in 2008 en 

overgemaakt naar kleuterschoolproject in Oudtshoorn, zie website: www.stedenband.com 

 

Springplank naar studie (beurzen voor studenten South Cape College) 
Door financiële bijdragen van Alphense groepen en particuliere was het mogelijk ook dit jaar 

weer 15 studenten te laten starten aan een overbruggingsjaar aan het Suid-Kaap Kollege in 

Oudtshoorn. Zie ook op de website www.stedenband.com en de Nieuwsbrieven Nrs. 11 van 

April & 12 van Okt. 2009 

 

OHANET HIV/AIDS (NCDO) 
Project “Fietsen voor Oudtshoorn” t.b.v. OHANET-HIV/AIDS preventie Sept. 2007 succesvol 
afgerond en rapportages aan NCDO gezonden. Definitieve KPA subsidie verleend door 
NCDO € 14.417,- en op 2-3-2010 verslag goedgekeurd, zie verslag NCDO op website: 
www.stedenband.com  
Gemeente Oudtshoorn gaat project voortzetten met vaste medewerker, zie ook website 

www.stedenband.com en de Nieuwsbrieven Nrs. 11 van April & 12 van Okt. 2009 

 

“Fietsen voor Oudtshoorn 2009 ”t.b.v. Centre of Hope met subsidie van IMPULSIS 

Subsidieaanvraag bij IMPULSIS voor € 20.000,- in Januari 2009 ingediend en eind Nov. 

goedgekeurd en bedrag ontvangen. Gedurende 2009 verscheidene voorbereidende gesprekken 

gevoerd door voorzitter, penningmeester en bestuurslid met IMPULSIS. 

Op 16 Mei op Rijnplein i.s.m. Sportscholen Kuipers en JAWI alsmede Wielerver. AVANTI en 

vele vrijwilligers succesvol spinningmarathon gehouden. 

Netto opbrengst € 12.500,-  Zie ook op de website www.stedenband.com en de Nieuwsbrieven 

Nrs. 11 van April & 12 van Okt. 2009 

 

 

 


