Stichting Havlíčkův Brod Brielle Comité
Beleidsplan 2015-2018
De stichting is in 2015 opgericht ter uitvoering van de activiteiten die voorheen door het
Havlíčkův Brod Brielle Comité werden uitgevoerd. Het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid
wordt nu belangrijk geacht in verband met het werven van sponsors en bijdragen van
bedrijven en de mogelijk grotere uitgaven voor een kunstwerk.
In de komende jaren blijft de doelstelling van de jumelage voorop staan: het bevorderen van
de vriendschapsbanden tussen de inwoners van de gemeente Brielle en de inwoners van de
zusterstad Havlíčkův Brod in Tsjechië.
In het jaar 2015 zal de nadruk liggen op de viering van het 30-jarig bestaan van de jumelage.
Daartoe worden extra activiteiten gepland, zowel in Brielle als in de zusterstad, en zal een
grote groep Briellenaren de viering in Havlickuv Brod bijwonen.
Daarnaast wordt een kunstproject opgestart ter realisering van een beeld op de rotonde bij
de ingang van Brielle. Dit beeld zal de vriendschapsband tussen de inwoners van beide
steden symboliseren. Ter delkking van de kosten van het beeld en plaatsing zullen sponsors
worden geworven, met bijdragen zowel in geld als in natura.
De jaren daarna zal het doel zijn de band met de zusterstad levend te houden en
voortdurend inwoners enthousiast te maken voor contacten “over de grens”, in dit geval de
Tsjechische grens.
Dat zal worden gedaan door een aantal vaste activiteiten: deelname aan de 1 april vieringen
in Brielle, deelname aan de meimarkt in Havlickuv Brod, de uitwisseling van leerlingen van
het voortgezet onderwijs en de komst van een kerstboom uit Havlickuv Brod naar Brielle.
Daarnaast zal aandacht zijn voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, zoals de
sportuitwisseling voor scholieren, mogelijke stages
Tevens zal het beleid er de komende jaren op gericht zijn om nieuwe, wat jongere,
vrijwilligers aan te trekken, ter waarborging van het voortbestaan van de jumelage
activiteiten.
Het bestuur van de stichting vergadert regelmatig ( 4 tot 6 keer per jaar) zowel onderling als
met de betrokken vrijwilligers.
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