Noodedite Nieuwsbrief Groningen Moermansk Voorjaar 2020
Van de voorziter:
Als alles anders geweest was had u nu een prachtge Nieuwsbrief in handen
gehad, vol verhalen over en foto’s van een prachtge viering van ons 30-jarig
Stedenbandjubileum met Moermansk. Van de resultaten van onze acte voor
Nadjezda (en uw steun daarbij!), van het bezoek aan het Forum met onze
Russische gasten een dag vóór de ofciële opening (dank aan Daphne), het
planten van een vriendschapsboom met dank aan de provincie Groningen, de
exposite van kindertekeningen in de Beatrix kinderkliniek met dank aan
Groninger scholen en leerlingen; van Russisch bezoek aan het Praedinius
gymnasium, de ontvangst op het Stadhuis, de Muzikale afsluitng in de derAakerk en nog zoveel meer gedenkwaardige momenten, mogelijk gemaakt door
de inzet van zovelen. Hier past een speciaal woord van dank aan Heleen Mulder
van de gemeente Groningen. En een compliment aan onze sponsoren
natuurlijk, met een speciaal plekje voor Gasterra! Gedenkwaardig was het, in
heel veel opzichten en, ook dat moet gezegd: slopend. Maar de herinnering aan
het eerste blijf…
Waar we eerder door de ziekte van Rudy bij het jubileum knap hebben moeten
improviseren, nu hinderde en hindert het Coronavirus ons in onze voornemens.
En ik zeg dat in de absolute erkenning dat dit, vergeleken met de enorme
mondiale impact, valt in de categorie kleine problemen!
Deze pandemie heef ongekende en onvoorziene consequentes op zo
ongeloofijk veel terreinen van onze samenleving en dit zal, naar ik vrees, ook
niet snel voorbij zijn. Ons hart gaat uit naar alle getrofenen!
In plaats van een voorgenomen bijeenkomst in mei en een Nieuwsbrief krijgt u
nu deze “noodedite”. Omdat het moet en omdat we dat willen: complete
radiostlte is op dit moment niet nodig en niet handig.
Er valt namelijk wel iets te melden over de nabije toekomst, al realiseren we
ons dat de uitvoering van onze ideetjes daarover voorlopig nog niet in het
uitvoeringsstadium komen. Komt tjd, komt raad zal ‘k maar zeggen.
Belangrijke mededelingen:
We hebben een nieuw bestuurslid, Christan Hagedorn. Hij stelt zichzelf voor
elders in deze convocate. Wij zijn blij met hem!

Onze bestuurssecretaris Astrid Kuster moet helaas na 8 jaar vaststellen dat
haar reguliere werk en het werk voor de Stedenband niet langer meer goed
combineerbaar zijn. Wij zijn haar grote dank verschuldigd en gaan haar enorm
missen. We zullen uiteraard, zo gauw dat weer mogelijk is, een passend
afscheid gaan regelen. Astrid stopt eind juni.
Onze coördinator, Rudy Kapsenberg, bereikt in oktober as de
pensioengerechtgde leefijd. Hij is vanaf het allereerste begin betrokken
geweest bij de Stedenband. Wij hadden en hebben aardige ideeën om dit
afscheid vergezeld te doen gaan van enige toeters en bellen, maar ook hier: op
dit moment valt niets te regelen, realisering is onzeker. We hebben een datum
vastgelegd en we hopen dat u dit (naar believen) ook doet: we hopen Rudy
feestelijk en inhoudelijk uit te zwaaien op vrijdagmiddag 9 oktober 2020
In Rudy’s opvolging is gelukkig wel inmiddels voorzien en wel door iemand die
u allen bekend voor zou moeten komen: Lilian Eefing. Lilian kent als voormalig
bestuurssecretaris ons netwerk in Groningen en Moermansk en de
werkzaamheden van de coördinator omdat ze bij een eerdere gelegenheid
Rudy tjdens ziekte heef vervangen. Ze loopt vanaf september mee.
Kantooraanwezigheid en overige bereikbaarheid delen we op een ander
moment met u. We hebben alle vertrouwen in een prima invulling van deze
“nieuwe” rol door Lilian en zien uit naar een pretge samenwerking.
Ik kan en wil niet anders dan u gezondheid te wensen en geduld, naast hoop op
betere tjden. Tot dan: Kop dr veur en kop dr bie!
Marjo van Dijken
Voorziter Stedenband Groningen-Moermansk

Mag ik mij even voorstellen:
Beste lezers,
Mijn naam is Christan Hagedorn en sinds januari ben ik bestuurslid bij de
Stedenband Groningen-Moermansk. Ik ben verheugd dat ik samen met de
andere bestuursleden mij in kan zeten voor een goede en producteve
samenwerking tussen ons geliefde Groningen en Moermansk.
Via deze weg stel ik mij graag even voor: ik ben geboren in Groningen en in
dezelfde stad heb ik Europese Talen en Culturen (met specialisate Russische
taal en cultuur en Europese politek) gestudeerd. In totaal heb ik drie jaar in
Sint-Petersburg gewoond: een jaar op uitwisseling en daarna een tweejarige
Master. Sinds augustus vorig jaar ben ik weer terug in Nederland. In SintPetersburg kwam ik ook in aanraking met de Stedenband. Als stagiair bij het
Nederlands Consulaat was ik betrokken bij de voorbereidingen en begeleiding
van het bezoek van de Stedenband en de gemeente en provincie Groningen
aan Sint-Petersburg en Moermansk. Ik vond het ontzetend mooi om een
delegate uit mijn geboortestad te mogen begeleiden in de stad waar ik drie
jaar woonde!
Naast mijn werkzaamheden bij de Stedenband werk ik bij het Admissions Ofce
van de Rijksuniversiteit Groningen en organiseer ik onder andere evenementen
op het gebied van mensenrechten. In mijn vrije tjd sport en lees ik graag.
Ik hoop jullie snel bij een van onze evenementen te kunnen spreken!
Christan Hagedorn
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RESULTATEN 2019

Uitgaven in euro’s

Integraal

Personeelskosten incl. Coördinator
Huur Bureau Moermansk
Organisatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Kosten Website
Projectkosten
Diverse baten en lasten

38.473
2.346
3.759
1.561
381
29.033

Totaal

75.553

Inkomsten
Structurele Subsidie Gemeente
Groningen
Bijdragen inclusief die vanuit het
donateursfonds
(vormt samen met de eigen bijdragen
projecten, de projectinkomsten)
Rentebaten

61.000

Totaal

79.375

Resultaat

Resultaten Projecten
Donatie vrienden van Stedenband Gr-M
Kosten algemeen
Kinderziekenhuis
Uitwisselingsproject Willem Lodewijk
Gymnasium
Voorbereiding 30 jaar Stedenband
Nadjezda Gehandicapten
Bezoek Larissa aan Groningen
30 Jaar Stedenband Gr-M in
Moermansk
30 Jaar Stedenband Gr-M in Groningen
Kosten Pubquiz

0
18.345
31

3.822

Inkomsten Uitgaven Result
aat
2.741
2.741
30
-30
1.438 -1.438
7.200
9.000 -1.800

914
7.490

35
440
130
11.132

-35
474
-130
-3.642

6.673
156

-6.673
-156

Totaal projecten

18.345

29.033 -10.689
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Balans per 31-12-2019
31-122019
€

31-12-2018

Liquide middelen
Nog te ontvangen

104.162
860

Totaal

105.022

Activa

Passiva
Donateursfonds
Fonds Nadjezda
Eigen vermogen
Nog te betalen
Totaal

€

31-122017
€

31-122016
€

109.817
72

100.616
99

81.246
8.286

109.889

100.715

89.532

€

€

€

€

36.649
2.571
62.353
3.449

33.908

33.069

33.069

62.272
13.709

61.386
6.259

52.229
4.233

105.022

109.889

100.715

89.532
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