
Jaarverslag Havlíčkův Brod Brielle Comité 2021  

 
Informatie Stichting Havlíčkův Brod Brielle Comité 
Het HBBC is sinds 1985-1986 actief in de gemeente Brielle (Brielle, Vierpolders en Zwartewaal) en 
heeft als doel gesteld het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de inwoners van Havlíčkův 
Brod in Tsjechië en de inwoners van de gemeente Brielle. Dat probeert zij te doen door het 
organiseren en ondersteunen van uitwisselingen en het bevorderen van contacten op verschillende 
gebieden. 
 
Al vele jaren vinden er uitwisselingen en contacten plaats op vele gebieden: 
•Leerlinguitwisselingen tussen de scholen van voortgezet onderwijs. 
•1 april: Inwoners uit Havlíčkův Brod vieren samen met Briellenaren in Brielle de bevrijding van de 
Spaanse overheersing, in historische kleding. 
•Een delegatie uit Brielle woont in Havlíčkův Brod de bevrijdingsfeesten bij in mei. 
•Uitwisselingen op bestuurlijk niveau. 
•Muzikale uitwisselingen. 
•Kunstexposities in beide steden. 
•Kunst opdrachten: o.a. de beeldengroep “Komunikace” (Radek Dvořák) op het Havlíčkův Brodplein 
in Brielle. 
 
Samenstelling van het bestuur 
•Kees Haanstra (voorzitter)  
•Kees de Bruyn (secretaris-penningmeester)  
•Jan Engelblik (informatie bulletin-website) 
•Corrie Engelblik  (lid)     
•Martin Kamerling  (reisorganisatie) 
•Mieke Haanstra (lid) 
•Marianne Stolk  (uitwisselingen 1 aprilviering)    
•Joop Brune  (uitwisselingen koren)     
•Peter Moree (uitwisselingen muzikanten) 
•Ivonne Brune (uitwisselingen studenten) 
 
Activiteiten 2021 
Helaas kon er in 2021 door de aanhoudende Corona besmettingen niet veel georganiseerd worden. 
Reizen werd bemoeilijkt en onderdak geven in gastgezinnen was niet verantwoord. Daardoor kon het 
uitgestelde jubileum van het 35 jarig bestaan alweer niet gevierd worden.  
 



Wat wel door kon gaan was de jaarlijkse Lichtjesavond met de kerstboom uit Havlíčkův Brod weer 
stralend op de Markt. Zonder gasten uit onze zusterstad, maar wel een flink aantal bezoekers uit 
Brielle. 
Met dank aan onze trouwe sponsor DFDS Logistics Special Cargo is de boom weer vervoerd van 
Tsjechië naar Brielle. En hebben de vrijwilligers van het HBBC met hulp van de Stadswerf Brielle en de 
hoogwerker van Installatiebedrijf Hoogenboom de boom versierd met lichtjes en ballen. 
 
Eén onderdeel van het jubileum werd wel uitgevoerd. Onder de noemer Show your City werd aan 
inwoners gevraagd een foto van hun eigen woonplaats te maken. Deze foto’s zijn uitgewisseld en 
geëxposeerd in de etalages van zowel winkeliers in Havlíčkův Brod als in Brielle. 
 
Begin van het jaar was er via de webcams contact tussen beide burgemeesters en de voorzitters van 
beide comités. Een goede manier om de contacten toch warm te houden en de ervaringen in beide 
plaatsen uit te wisselen. 
Ook de comités zelf hebben op deze manier regelmatig contact gehouden. Niet de meest gewenste 
manier van contact, wel passend in de Corona tijd, waar we allemaal meer achter de webcam zaten. 
 
Financieel overzicht 

 
 
De kosten waren in 2021 beperkt vanwege het noodgedwongen uitvallen van de meeste activiteiten. 
Hopelijk zal de situatie in 2022 beter zijn en kan dan zowel het jubileum gevierd worden als de 
leerlingenuitwisseling doorgaan. Naast de gebruikelijke activiteiten zoals bezoek 1 april, 8 mei markt 
en Lichtjesavond. 
 
Brielle, mei 2022 

BEGROTING UITKOMST
2021 2021

ONTVANGSTEN:
subsidie Gemeente 3.550                    

UITGAVEN:
organisatiekosten (incl website, bank) -300                      -241                      
Jubileum 35 jarig bestaan in 2020/2021/2022?
w.o. kunstexpositie -1.500                   -351                      
Bezoek 17 nov 2019 resp 2021 -250                      
Kerst Lichtjesavond -1.500                   -982                      
Incidentele uitwisselingen -16                        

SALDO -3.550                   1.960                    

OVERZICHT BEZITTINGEN EN SCHULDEN COMITE
31-12-2021 31-12-2021

saldo ING/ RABO 1 jan 6.689                    
saldo jaar 1.960                    

SALDO 31 dec 8.649                    
Reserve Leerlingenreizen -5.809                   
Vrije saldo 2.840                    


