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Ten geleide
De stedenband bestaat uit een Platform van achttal organisaties in Delft die samenwerken
en informatie uitwisselen met partnerorganisaties in Estelí.
De organisaties zijn: Gemeente Delft, Stanislascollege, Freinetschool, Vierhovenkerk,
Raamstraatkerk, Delftse Natuurwacht, TU en Fairtrade Delft.
Het platform heet nieuwe geinteresseerde organisaties van harte welkom deel te nemen.
Het platform wordt ondersteund door de SSDE (Stichting Stedenband Delft-Estelí). De SSDE
verzorgt het secretariaat, de pr en de financien. Ook coördineert de stichting de gezamenlijke
projecten van het Platform.
In hoofdstuk 2 leest u meer over het Platform, in hoofdstuk 3 over de stichting.
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VOORWOORD; STERKER EN DYNAMISCHER
In November 2014 vierde de Stedenband Delft – Estelí haar lustrum met als thema; ‘30 jaar
Stedenband, Tijd om vooruit te kijken’. 2014 is dan ook een jaar geweest waarin de
Stedenband druk bezig is geweest met haar toekomst. Dit heeft aan de ene kant geleid tot
het stopzetten van bepaalde zaken (bv het verlaten van ons vertrouwde kantoortje op de
Phoenixstraat). Aan de andere kant leidde dit tot nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe
ideeën en activiteiten.
U leest er alles over in dit jaarverslag 2014. Wat mij betreft is het een kleurrijk verslag. Als
voorzitter ben ik er trots op hoe de Stedenband, met zeer beperkte maar belangrijke
financiële ondersteuning én met de inzet van een groep zeer betrokken vrijwilligers zoveel
activiteiten ten behoeve van Estelí én Delft weet te organiseren.
Uit al deze zaken wil ik toch twee dingen alvast in dit voorwoord noemen:
In 2014 hadden meer dan 1500 kinderen in Estelí, dankzij het werk van de Stedenband en
de financiële steun van de gemeente, de kans om zich in een veilige omgeving te uiten met
muziek, dans, radio en verf. Dit zijn kinderen die vaak geacht worden hun mond te houden
en die dagelijks blootstaan aan uitbuiting, geweld, ondervoeding en kinderarbeid. Stelt u
zich eens voor; 5 basisscholen vol met kinderen die door middel van honderden kunstwerken
ineens zichtbaar en hoorbaar zijn in heel Estelí. Die zeggen; Hier ben ik!
Een ander hoogtepunt was natuurlijk de viering van ons lustrum, die een mooie inkijk gaf in
onze resultaten uit het verleden, maar ook in de plannen voor de toekomst. Hier konden we
vertellen over de steun van de Rabobank aan ons project over financiële opvoeding en ons
partnerschap met PerspeKtief. Burgemeester Bas Verkerk zei in zijn speech dan ook dat wat
hem betreft de Stedenband Delft – Estelí, ondanks bezuinigingen en crisis, juist vindingrijker
en sterker is geworden.
Ik nodig u uit dit verslag te lezen, onze website te bezoeken of u te abonneren op onze
nieuwsbrief en zelf u mening hierover te vormen.
Ik wens u veel leesplezier.
Harrie Oostingh
(Voorzitter)
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LUSTRUM 30 JAAR STEDENBAND
De gemeente Delft is middels een Stedenband verbonden
met de stad Estelí in Nicaragua. Aan deze stedenband wordt
vorm en inhoud gegeven door de Stichting Stedenband DelftEstelí (SSDE). Voor vele Delftenaren is de Stedenband een
vertrouwd en bekend gegeven, vaak meegekregen op de
basisschool.
In 2014 bestond de Stedenband 30 jaar. Een commissie,
bestaande uit Leonie Zweekhorst, Jan Alderliesten en Michiel
Dol, heeft de organisatie van een lustrumactiviteiten op zich
genomen. De opening van het lustrumjaar was op 7 november
in het stadhuis. Bij deze activiteit waren vele bekenden van de
stedenband, oud-vrijwilligers en oud-bestuursleden aanwezig,
waaronder oud-burgemeester Hein van Oorschot en
familieleden van Herman van de Velde, leraar en oprichter
van het Preuniversitario in Esteli.
De opening werd verricht door voorzitter Harrie Oostingh, die de toekomstplannen bekend
maakte. Vervolgens onderstreepte burgemeester Bas Verkerk in zijn speech het belang van
de Stedenband in de afgelopen jaren en hij gaf aan te hopen dat de SSDE het werk en de
contacten blijft voortzetten ondanks de financiële situatie waarin Delft verkeert.
Hoezeer de waardering vanuit de gemeente is, bleek uit een bijzondere waardering die hij,
middels een gemeentelijke oorkonde voor vrijwilligers, meebracht voor Ria Oostveen. Voor
haar jarenlange inzet en haar deskundige tijdsinvestering overhandigde hij deze concrete
blijk van waardering. Ria zelf zag deze gewaardeerde geste als een honorering voor alle
vrijwilligers van SSDE.
Nico Jouwe was dagvoorzitter van deze bijeenkomst en voerde gesprekken met
vertegenwoordigers van de achterban van de stedenband en/of Nicaragua:
Edgardo Sobenes, vertegenwoordiger van de Nicaraguaanse ambassade
Ronald van her Hijden, directeur LBSNN
Geertje Verre, Raamstraatkerk
Kees Kruijff, Platform Delft-Esteli
Stanislas College, Petra Schmetz
Dick de Haas, Vierhovenkerk
In de Weeskamer was een tentoonstelling ingericht over 30 jaar Stedenband. Deze
tentoonstelling is beschikbaar voor scholen, kerken. De openingsactiviteit heeft veel
publiciteit opgeleverd:
Interview van Jimmy Tigges met Michiel Dol en Leonie Zweekhorst in het AD
Artikel in Delft op Zondag van 2 november
Stadsradio, interview met Kees Kruijff en Michiel Dol
Nieuwsbrief SSDE
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De lustrumcommissie werd bijgestaan door Ria van Oostveen (contacten met stichting
PerspeKtief), Annick de Bruin en Jenny Bode (expositie en informatiemateriaal), Emely van
Reenen (contact met gemeente Delft) en Tobias de Haas (foto’s en filmopnamen).
Stichting PerspeKtief heeft gezorgd voor de catering en de fairtrade hapjes tijdens de
bijeenkomst op het stadhuis.
Het doel van de viering was o.a. publiciteit, waardering uiten aan allen die afgelopen 30 jaar
vrijwilliger waren bij de stedenband en het aanboren van nieuwe vrijwilligers. Uiteindelijk
hebben zich twee nieuwe vrijwilligersgemeld bij de stedenband.
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2. HET PLATFORM DELFT – ESTELI
Het platform Delft – Estelí fungeert als ontmoetingsplek voor deze groepen. Ze wisselen er
ervaringen uit, delen kennis en werken ook samen op bepaalde thema’s en in projecten. Ook
wordt de zichtbaarheid van de activiteiten vergroot met een gezamenlijke Nieuwsbrief en een
(verbeterde) website en publicaties in de Delftse pers.
Deelnemers aan het Platform zijn: de gemeente Delft, Stichting Stedenband Delft Estelí
(SSDE), Vierhovenkerk, Raamstraatkerk, Stanislascollege, Fairtrade Werkgroep Delft, de
Papaver, de Natuurwacht en de TU-Delft. Daarnaast zijn er groepen en individuen die wel
contact houden met het Platform, maar er geen deel van uitmaken. Zo komen er soms
mensen die een idee hebben voor samenwerking en ook studenten die stage lopen in Esteli
schuiven regelmatig aan.
In 2014 heeft het platform 4 algemene bijeenkomsten gehad (februari, maart, mei en
september). Op 22 januari 2014 organiseerde de SSDE een platformbijeenkomst over het
gebruik van social media (o.a. twitter en facebook). Dit met als doel de zichtbaarheid van hun
activiteiten te vergroten.
Op 22 juli werd in het kader van het platform een Running Dinner georganiseerd. Personen
betrokken bij één van de organisaties die samenwerken met Esteli én belangstellenden
maakten nader kennis met het werk van de platformleden tijdens een diner, waarbij ieder van
de gangen aangeboden werd op een locatie van een platformlid.
Het platform Delft-Estelí wordt ondersteund door de gemeente Delft en door de SSDE en
heeft een onafhankelijke voorzitter.

2 platformleden, Dick de Haas namens de Vierhovenkerk en Petra Schnetz namens het Stanislascollege
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ACTIVITEITEN DOOR DE AFZONDERLIJKE PLATFORMORGANISATIES
Scholenband Stanislas – La Concordia
Sinds geruime tijd werkt het Stanislascollege samen met een middelbare school in La
Concordia, een dorp net buiten Estelí. De communicatie verloopt moeizaam en het
Stanislascolege onderzoekt samen met het stedenbandkantoor in Estelí mogelijkheden tot
verbetering. Er is daarnaast een voorzichtig begin gemaakt met samenwerking met een
andere midelbare school (Guillermo Canes) in de stad Estelí. Er is skypecontact geweest
tussen Petra Schnetz, lerares Spaans van het Stanislascollege, en de directrice van de
Guillermo Canes-school. Vrijwilligers in Estelí zijn bezig met een filmpje over Guillermo
Canes, en Petra zal informatie over het Stanislascollege sturen naar Guillermo Canes.

Gastles Fatima op Stanislas

Freinetschool – Maria Los Llanes
In 2014 is een gastles gegeven voor de Stokrozen, leerlingen uit groep 4 en 5. Tijdens haar
bezoek aan Delft bracht Fatima Payan Molina van het stedenbandkantoor in Estelí en
verantwoordelijk voor o.a. scholenbanden, een bezoek aan de Freinetschool en gesproken
met directrice Joke Bouma. Afgesproken is om het Estelícomité van de Freinetschool, waarin
leerkrachten en ouders zitten, nieuw leven in te blazen. Eind 2013 had vrijwilliger Joost van
der Voort Maarschalk in Estelí een filmpje gemaakt van de Maria Llanes school
https://www.youtube.com/watch?v=8LZyHFG-NAk, en in oktober 2014 heeft Arie Oliehoek
een filmpje gemaakt over de Freinetschool voor hun zusterschool
Maria Llanes
https://www.youtube.com/watch?v=PNFvMfKpsZY.

Fatima Payan (kantoor C3M) met Joke Bouma (Freinetschool)
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Overige scholen
Eind juni 2014 was de muziekgroep Quiabuc uit Esteli voor een kort bezoek in Delft en
verzorgde optredens op verschillende locaties, onder meer op de Freinetschool en beide
locaties van het Mozaiek. Daarnaast waren er optredens van Quiabuc in verzorgingshuis Die
Buitenweye, bij De Papaver en op de Markt.

Optreden Bernadette Maria school

Mozaiek

Kerkengroepen
Namens de SSDE zijn 2 kerkengroepen actief in contact met Esteli, nl. de RK
Ursulaparochie, locatie Franciscus en Clarakerk, Raamstraat en de protestantse
wijkgemeente Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat.
Ursulaparochie
In de RK Franciscus en Clarakerk (Raamstraatkerk) is een kerkengroep actief die iedere
maand met elkaar het thema Delft en de contacten met Estelí levendig houdt. Deze activiteit
bestaat 25 jaar, op initiatief van wijlen Jan van der Heijden. De groep luncht gezellig met
elkaar, opgeluisterd door pianobegeleiding en ontvangt mensen uit Delft en Estelí die hen op
de hoogte houden van de actuele projecten, stages, scholierencontacten en de relatie met
Casa del Tercer Mundo (C3M) in Estelí. Na de lunch en de presentaties worden spontaan
collectes gehouden die bestemd zijn voor met
name kinderprojecten in Estelí. De groep bestaat
dankzij de coördinator Geertje Verre en vrijwilligers
voor wie een woord van dank hier op zijn plaats is.
De kerkengroep is open voor mensen uit de hele
stad en bestaat uit doorgaans 20 tot 25
deelnemers die gemiddeld 65 plus in leeftijd zijn.
Dansen op muziek van Quiabuc in Raamstraatkerk

Vierhovenkerk
Begin 2014 was in Esteli in de San Martin parochie een
tentoonstelling te zien met foto’s van een kerk in Estelí en de
Vierhovenkerk. De foto’s in Esteli zijn gemaakt door
Evelien van Kalmthout en de foto’s in Delft door Fred
Hammers. Doelstelling van de tentoonstelling was:
Tentoonstelling in Esteli
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“De wereldwijde kerk van Christus zichtbaar maken voor de parochie- en gemeenteleden te
Estelí en Delft.” Eén van de middelen is het uitwisselen van foto’s van twee kerkgebouwen in
Esteli en Delft. In 2013 was deze tentoonstelling in de Vierhovenkerk te zien
In juli verzorgde muziekgroep Quiabuc uit Esteli ook
een optreden in de Vierhovenkerk.
In oktober was Fatima Payan Molina, van het C3M, in
Delft voor een bezoek aan de diverse platformleden,
waaronder de Vierhovenkerk. Na een presentatie in de
Vierhovenkerk werd door mw. Lia van der Heijden en
mw. Leonie Zweekhorst van de Raamstraatkerk, een
cheque aangeboden aan Fatima. Dit was de opbrengst
van een collecte in Raamstraatkerk ten behoeve van
muziekinstrumenten voor de muziekschool in Esteli.
Cheque voor muziekinstrumenten

Quiabuc

Afgelopen jaar zijn ook de eerste contacten gelegd met de Guadaloupe kerk in Esteli. Ds.
Marco Visser heeft een Skype-contact gehad met de kerk in Esteli. Dit contact wil de
Vierhovenkerk, samen met de Raamstraatkerk, in 2015 uitbreiden. Tijdens Kerst zijn er
video-opnamen gemaakt om een korte film te maken over hoe Kerst in Delft wordt beleefd.
Deze film wordt in 2015 gemonteerd en naar de gemeente in Guadaloupe gestuurd.
De Vierhovenkerk heeft ook meegewerkt aan het Running Dinner van de Platformleden. Dit
Running Dinner had als doel om elkaar beter te leren kennen. De verschillende plaatsen
werden per fiets bezocht met een route langs de verschillende muurschilderingen van het
PraatMee!-project.
Delftse Natuurwacht
Sinds januari 2005 heeft de Delftse Natuurwacht contact met een Ecokidsgroep in Estelí in
Nicaragua. Dit contact is tot stand gekomen mede dankzij
de samenwerking met de Stedenbandgroep Delft-Estelí.
De doelstelling is twee tot drie keer per seizoen informatie
uit te wisselen over van te voren afgesproken natuur- of
milieuonderwerpen. Alle drie Natuurwachtgroepen nemen
jaarlijks Ecokidsactiviteiten in hun programma op.
Op weg naar het toetje bij de Natuurwacht tijdens het Running Dinner

10

Karla Torrez, vanaf de start contactpersoon van Ecokids in Estelí, woont nu in Nederland en
is sinds september 2014 vrijwilligster bij de Delftse Natuurwacht.
Namens de DNW bezoeken Janneke Janssen, Thea Rengers en/of Dick de Haas de
Platformbijeenkomsten. Op 11 september 2014 zijn alle organisaties, die verenigd zijn in het
Platform Delft-Estelí, op bezoek geweest in de Natuurschuur, als onderdeel van een Running
Dinner.
Fairtrade Delft – Las Diosas
Stichting Fairtrade Gemeente Delft heeft via het stedenbandkantoor in Estelí contacten
gelegd met de koffiecoöperatie ‘Las Diosas’ in Esteli. Deze coöperatie bestaat uitsluitend uit
vrouwen en produceert biologische en
fairtrade gecertificeerde koffie voor de lokale
en internationale markt. Fairtrade Delft heeft in
2014 samen met Las Diosas een
tentoonstelling gemaakt waarin duidelijk wordt
gemaakt wat Fair Trade nu concreet betekent
voor de koffieproducentes en hun gezinnen.
De tentoonsteling is in oktober officieel
geopend door de directeur van het NEN, en
heeft verder al gestaan in BieSonder (op
burendag), en in de Rabobank.
TU Delft – FAREM
Eind 2013 – begin 2014 hebben drie Delftse studenten stage gelopen aan de Nationale
Universiteit in Esteli. Deze studenten volgden op eerdere groepjes studenten die in Esteli
proberen hun wetenschappelijke kennis op een praktische manier in te zetten. De focus ligt
hierbij op de toepassing van duurzame energiebronnen. Deze samenwerking levert niet
alleen nieuwe kennis op in Esteli, maar is ook een ondersteuning aan het onderwijs aan de
TU. Contactpersoon op de TU is Otto Kroesen.
Overige platformactiviteiten
Vrouwenrechten
Zowel in Nederland als in Nicaragua is nog veel werk te doen. De Stedenband Delft-Estelí
wil ook aan dit thema aandacht besteden. Met als doel, dat vrouwen uit Delft en Estelí zich
meer bewust worden van de omstandigheden waarin vrouwen in hun eigen omgeving en
elders in de wereld leven. Er zijn verschillende contacten gelegd en gesprekken gevoerd met
vrouwenorganisaties in Estelí. Trudy Davis van de Stedenband voert deze gesprekken en zal
concrete activiteiten samen met de groepen hier en daar verder uitwerken.
Presentatie Stedenband en Muurschilderwandeling
Op 1 februari is vanuit het GroenLinkshuis een stadswandeling lang een aantal
kinderrechten-muurschilderingen georganiseerd.
Na een presentatie in het huis door Delft-Estelí en Delft-Mamelodi, wandelde een zestal
belangstellenden langs enkele van de muurschilderingen.
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GEZAMENLIJK PROJECT: KINDERPARTICIPATIE IN ESTELI EN DELFT
2014 was formeel het laatste jaar van het Kinderparticipatieproject in Estelí. De subsidie van
de gemeente Delft wordt besteed aan de ondersteuning van dit project. Deze subsidie en die
van andere Europese steden was het mogelijk voor dit project een Europese cofinanciering
aan te vragen. Dit betekende dat er voor elke euro uit Delft er 4 euro naar Estelí gaan.
Het kinderparticipatieproject probeert de stem van kinderen en jongeren te laten horen, door
middel van kunst en andere creatieve vormen van expressie, waaronder muurschilderingen,
theater, muziek, dans en kinderradio. De uitvoering van deze werken wordt voorafgegaan
door een reflectie van kinderen en jongeren over hun rechten en wensen voor de toekomst.
Dit project is belangrijk omdat in Nicaragua kinderen traditioneel weinig te zeggen hebben en
vaak te maken krijgen met armoede, kinderarbeid, discriminatie en geweld.
In 2014 steeg het aantal kinderen dat aan de activiteiten van dit project deelnam tot boven
de 1500. Dit betekent dat voor 1500 die dagelijks het risico lopen op uitbuiting, geweld,
ondervoeding en kinderarbeid een veilige ruimte is gecreëerd om zich te uiten op een manier
die hen aanspreekt. Dit heeft geleid tot honderden kunstwerken die zichtbaar en hoorbaar
zijn in heel Estelí.
Deze activiteiten zijn ook in 2014 ondersteund door 6 overheidsinstellingen (o.a. de
gemeente en onderwijs) en door 20 maatschappelijke organisaties (denk aan de stadsradio,
een organisatie voor gehandicapte kinderen en ouderverenigingen). Het project is in 2015
afgerond en wordt op het moment van dit jaarverslag geëvalueerd. We zullen deze
informatie graag met de gemeente en andere geïnteresseerden delen.

SamenRijk!
Na het succesvolle project PraatMEE! uit 2013 is, samen met het kantoor in Estelí, een
vervolgproject geschreven: Samen Rijk. Dit poject zal in 2015 gerealiseerd worden.
Samen Rijk betreft met name de economische kinderrechten en richt zich op de bovenbouw
basisonderwijs en de onderbouw middelbaar onderwijs. Zowel in Nederland als in Nicaragua
steken veel jongeren zich in de schulden voor bijvoorbeeld smartphone of kleding. Het
bijdragen aan voorkomen van financiele problemen bij jongeren in Delft en Estelí past in de
gedachte, dat de stedenband wil samenwerken aan gemeenschappelijke thema’s.
Aansluiting bij het idee van de ‘klassenkas’’ waar ondermeer de Freinetschool aan werkt, lijkt
een goede mabnier om Delftse scholen te betrekken. Het Rabocooperatiefonds heeft eind
2014 subsidie voor dit project toegezegd.
RABO-Sponsorfietstocht
Op 21 september 2014 namen 10 actieve deelnemers mee aan de
RABO-sponsorfietstocht ter ondersteuning van de Stedenband. 9
deelnemers hebben 30 km en daarmee werd € 90 opgehaald voor
het kinderparticipatieproject. Daarnaast fietste ook de Natuurwacht
mee ter ondersteuning van de Ecokids en haalde nog eens € 85 op.
Een leuk extraatje was de prijs die Anouk won voor de mooist
versierde fiets, zij was verkleed als heks met heksen attributen.
Anouk van de Natuurwacht
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3.STICHTING STEDENBAND DELFT ESTELI
Het platform wordt ondersteund door de SSDE (Stichting Stedenband Delft-Estelí). De SSDE
verzorgt de communicatie en de financien. Ook coordineert de stichting de gezamenlijke
projecten van het Platform.

COMMUNICATIE
In 2014 heeft de SSDE verder gewerkt aan de zichtbaarheid van de Stedenband. De
website is verder aangevuld en regelmatig van nieuwe berichten voorzien. Zie:
http://www.delft-esteli.nl
De nieuwsbrief verscheen in 2014 zes keer. Bezoekers van de website kunnen zichzelf
aanmelden voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief krijgt ook de website meer bezoekers.
Begin 2014 waren er 301 abonnees en werd de nieuwsbrief door 42,2% ook echt geopend
aan het eind van het jaar waren er 273 abonnees en werd deze 42,8% geopend. Verklaring
van deze daling is het opschonen van de mailadressen en enkele opzeggingen. De
nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website.
In 2014 is ook verder via Facebook gewerkt aan betere zichtbaarheid van de Stedenband
Zie:https://www.facebook.com/pages/Platform-Delft-Esteli/474200852647088. Hierop zijn
links naar nieuwsberichten in de krant en foto’s van activiteiten geplaatst.
Berichten over en van de stedenband zijn geplaatst in diverse lokale kranten en
bestuursleden Michiel Dol en Dick de Haas en platformvoorzitter Kees Kruijff zijn
geïnterviewd bij Stadsradio Delft over het lustrum en de Stedenband.
De Stedenband heeft zich verder geprofileerd op
publieksactiviteiten (in 2014 o.a. Beursvloer,
Boekenbende,Burendag, RaboSponsortocht en het lustrum).

Piñata’s maken op burenda

Burendag voor het nieuwe kantoor aan de Van Lodensteynstraat
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SPONSORBELEID
Na het besluit van de gemeenteraad om de subsidie aan de Stedenband in 2 jaar geheel af
te bouwen, heeft het bestuur een werkgroep ingesteld. Deze ging na hoe die wegvallende
inkomsten kunnen worden opgevangen. De werkgroep heeft advies uitgebracht.
Daarin wordt allereerst aangegeven waar de stedenband in de toekomst geld voor nodig
heeft. Dat zijn twee hoofddoelen, namelijk:
o Samenwerkings projecten
o Functioneren eigen organisatie
Voor de samenwerkingsprojecten zal het geld kunnen worden verkregen via externe
financiering, door “fondsen” en andere sponsoren. In speciale gevallen kan ook geld worden
gevonden via op het publiek gerichte geld-inzamelings acties. Het is de taak van de
projectpartners het benodigde geld te vinden.
Voor de kosten van het functioneren van de Stedenbandorganisaties in Estelí en Delft zijn
deze mogelijkheden om geld te werven er nauwelijks. Toch is juist een goede organisatie
van levensbelang voor projecten en alle andere activiteiten.
De werkgroep adviseert daarom, dat in het vervolg door de Stedenband aan projecten enkel
facilitaire/personele ondersteuning zal worden gegeven en geen aanvullende financiele
bijdrage. De Stedenband zal enkel geld steken in het in stand houden van de eigen
organisatie in Delft en van een georganiseerd contactpunt in Esteli. Op die wijze kunnen
samenwerkingsprojecten en andere contacten het best worden gefaciliteerd en ondersteund.
De werkgroep heeft in haar advies gekeken naar concrete mogelijkheden om aan geld te
komen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kansen op korte termijn en mogelijkheden
die pas op een langere termijn kunnen worden verwezenlijkt.
Het bestuur heeft de adviezen van de werkgroep overgenomen. De korte termijn
mogelijkheden worden eerste helft 2015 gerealiseerd. Voor eind 2015 moeten de
mogelijkheden op langere termijn nader zijn bekeken en moeten enkele keuzes zijn
gemaakt.
Een eerste reeds doorgevoerde kostenbesparende maatregel was de verhuizing van het
kantoor van de SSDE in in september 2014 naar Van Lodensteynstraat 83b.

ORGANISATIE SSDE
Bestuur Stichting Stedenband Delft - Esteli
In 2013 was het bestuur samengesteld uit:
Voorzitter
: Harrie Oostingh
Secretaris
: Gerard van Stam (tot 1 juli 2014)
Penningmeester
: Dick de Haas
Algemeen bestuurslid : Michiel Dol (interim-secretaris vanaf 1 juli 2014)
Het bestuur vergadert in de regel één maal per maand.
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Vrijwilligers
Naast het bestuur zijn meerdere vrijwilligers actief voor de Stichting Stedenband Delft-Estelí.
Annick de Bruin en Ria van Oostveen werken al geruime tijd woensdags op het secretariaat
en aan projecten, regelmatig ondersteund door Pierre Hardy, Leonie Zweekhorst en Trudy
Davis. Afhankelijk van de activiteiten die in Delft georganiseerd worden, wordt eveneens op
andere vrijwilligers een beroep gedaan. Met hun enthousiaste bijdrage zijn ze onmisbaar
voor de stichting. En uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers welkom.
Secretariaat
De Stedenband heeft een kantoor aan de Van Lodensteynstraat 83b, 2512 RZ, waar de
secretariaatsmedewerkers elke woensdag werken. Verder wordt het kantoor gebruikt voor
vergaderingen, voorbereiding van activiteiten, en het is het communicatie centrum van de
stedenband.
Nieuwe vrijwilligers
Na de verhuizing naar BieSonder zijn er meer vrijwilligers actief voor de Stedenband. JanWim Scheffers verzorgt sinds oktober de boekhouding van de Stedenband. Aneta Beznosik
en Karla Torrez zijn het secretariaat komen versterken.
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4. BELANGRIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN
Vertegenwoordiging in Estelí (Casa del Tercer Mundo, C3M)
De vertegenwoordiging van de stedenband in Estelí verloopt via het Casa del Tercer Mundo
(Derde Wereldhuis of C3M). Het C3M functioneert als aanspreekpunt voor de organisaties in
Estelí, coordineert en evalueert (gezamenlijke) projecten, handelt de financien af, enz.
Sinds 2014 is er maandelijks skypecontact over
de lopende samenwerkingsprojecten tussen het
kantoor in Delft en dat in Estelí.
In oktober 2014 is Fatima Payan Molina, één van
de vier medewerkers van het Stedenbandkantoor
in Estelí,op bezoek geweest in Delft.

Tandem Delft-Estelí

Europees overleg
Het Casa del Tercer Mundo werkt behalve voor
de stedenband met Delft ook voor de
stedenbanden die Estelí heeft met de
Europese
steden
Bielefeld
(Duitsland),
Sheffield (Engeland) en St. Feliú (Spanje).
Deze 4 Europese steden en Estelí hebben een
jaarlijks overleg in één van de Europese
steden.
Delft, Bielefeld, San Feliu, Estelí, Sheffield

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN)
Het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN), de koepelorganisatie
van Stedenbanden in Nederland, heeft in 2014 financiële ondersteuning verleend aan het
Kinderparticipatieproject in Esteli. Dankzij deze ondersteuning werd het mogelijk een aantal
grotere activiteiten te organiseren in de gemeentes van het departement Estelí. De SSDE
houdt contact met het LBSNN maar neemt op dit moment niet deel aan haar activiteiten,
omdat deze minder passen in de thema’s die Delft heeft geprioriteerd.
Samenwerking met gemeente Delft
De samenwerking tussen de Stedenband en de Gemeente Delft is goed. Naast de reguliere
subsidie voor het kinderparticipatieproject in Esteli, speelde de gemeente in 2014 ook een
belangrijke stimulerende en faciliterende rol ten aanzien van het Platform.
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5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 (Baten)
Inkomsten
Bijdragen Gemeente Delft

Giften
Giften particulieren
Kerkenband
Scholenbanden
Sponsobijdragen
Ontvangen Bijdragen voor Reizen

Begroting 2014
Realisatie 2014
Begroting 2015
15000.00
15000.00
12000.00
15000.00
15000.00
12000.00

2500.00
2500.00
2000.00

810.00
1169.50
0.00
90.00
1313.33
7000.00

Acties
Kinderparticipatieproject

500.00

200.00

3000.00
0.00

Totaal

0.00

200.00

1342.00
5000.00

500.00

200.00

5000.00
1000.00
2500.00
6342.00

8500.00

2165.43
1400.00
500.00

Verkoop artikelen

0.00

376.36

3000.00
Bijdragen uit de reserveringen
Bijdrage uit algemene reserve
Eigenbijdage Samen Rijk

3000.00

376.36
200.00

Subsidieaanvragen
Aanvraag voor vervolg PraatMEE!
Rabo cooperatiefonds
Stichting Steunfonds Delftse Jongeren
Fonds 1818

3382.83

0.00
500.00

Diversen
Rente

1000.00
1500.00
500.00

0.00

2165.43
387.90

1400.00
0.00

0.00

387.90

0.00

26200.00

27654.52

25100.00
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Staat van Baten en Lasten 2014 (Lasten)
Uitgaven
Projecten Esteli
Kinderparticipatie 2014
Overige projecten

Begroting 2014

Realistatie 2014

10000,00
7500,00

15000,00
0,00
17500,00

Kantoorkosten
Huur
Verzekeringen
Transactieksoten
Porti-telefoonkosten
Webhosting
Diversen
Europees overleg
Algemene kantoorkosten
Laptops
Advertentiekosten
Lunchkosten
Lustrum
PR-activiteiten

4400,00
300,00
150,00
170,00
500,00
180,00

3179,31
0,00
291,97
262,46
105,31
199,79
379,10
608,47
491,75
391,31
253,47
181,50

3000,00

31,43
1643,15
1197,34

0,00

Totaal

3200,00

1000,00

2871,92

1000,00

250,00

0,00

250,00

3165,66
9900,00
0,00

Inkoop Goederen

1200,00
300,00
150,00
200,00
400,00
250,00

6344,44

0,00
Projecten Delft
Praat Mee
Samen Rijk

11000,00

700,00

3000,00
Diversen
Stanislas Fonds

11000,00
15000,00

5700,00
Platformactiviteiten
Bijdrage Platformactiviteiten
Kosten bezoek Fartima
Kosten Quiabuck

Begroting 2015

0,00

3165,66

9900,00

22,50
0,00

22,50

26200,00

27654,52

25100,00
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Balans 2014
Debet
ING
ASN
Rabo bank
Rabo telerekening
Rekening LBSNN

Totaal bijdagen
Verschil 2013-2014

2013
6382,09
2000,00
1067,58
7364,98
5000,00

2014
2853,36
7000,00
2367,59
7428,27
0,00

21814,65

19649,22

Credit
Stanislas Fonds
Kerkbijdragen
Ecokids
Algemene reserve

2013
7364,98
1657,52
2454,47
10337,68

2014
7114,95
2827,02
2494,47
7212,78

Totaal bijdagen

21814,65

19649,22

-2165,43

Hierboven zijn de Staat van Baten en Lasten en de balans van de stedenband weergegeven.
Tevens zijn hier in de begrotingen van 2014 en 2015 ook weergegeven.
Aan de inkomstenkant waren giften minder dan verwacht. Verder waren er minder inkomsten
voor PraatMee, maar haalden wel een subsidie binnen voor het SamenRijk-project.
Het tekort aangevuld uit de reserve van de stedenband.
Het Kinderparticipatieproject werd uiteindelijk gesteund met € 15.000 inclusief een bijdrage
van € 5.000 van het LBSNN. Hiermee is de financiële samenwerking met het LBSNN
afgerond.
Voor kantoorkosten is meer uitgeven dan begroot. Enerzijds waren er minder uitgaven door
de verplaatsing van het kantoor van Delftstede naar BieSonder. De huur is daardoor omlaag
gegaan. Niet begroot was de investering in nieuwe (tweedehands) laptops, mede
veroorzaakt door de verhuizing naar BieSonder. De verhuizing en lustrumactiviteiten
kwamen niet voor op de begroting en deze hebben met de kosten van het Europees overleg
voor meer uitgaven gezorgd.
De kosten van het bezoek van Fatima Payan Molina kwamen ten laste van de
Platformactiviteiten. Tijdens haar bezoek heeft zij verschillend platformleden bezocht. Verder
zijn de kosten van de muziekgroep Quiabuc ook ten laste gekomen van de
Platformactiviteiten. Zij hebbe opgetreden op scholen, in kerken en de binnenstad.
Voor PraatMee waren er nog een aantal kosten. Er is een begin gemaakt met het project
SamenRijk. De begroting van 2015 geeft aan dat hier het volgende jaar op wordt ingezet.
De begroting van 2015 geeft aan dat de bijdrage van de gemeente wordt verminderd. Een
gedeelte wordt opgevangen door de lagere huur na het verhuizen van Delftstede naar
BieSonder. Verder zijn de kosten van telefoon en internet minder geworden. We maken nu
gebruik van de Wi-Fi-omgeving in BieSonder en het vaste telefoonabonnement hebben we
opgezegd. Wij gebruiken nu een tweedehands mobiel met een klein abonnement (samen
met Fair Trade).
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Voor nieuwe projecten proberen wij subsidies aan te vragen bij verschillende instanties,
zoals ook uit de begroting 2015 naar voren komt.
De post giften is naar beneden bijgesteld en aan de uitgavenkant hebben we een post
opgevoerd voor PR-activiteiten. Door de beperkte fianciele middelen gaan we meer PRactiviteiten ontplooien om meer bekendheid te krijgen en ook om op een andere manier
inkomsten te genereren voor de stedenband.
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