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1. Voorwoord/inleiding 

 

De Stedenband Tilburg-Matagalpa (STM) is al 28 jaar een begrip in Tilburg; in 1984 
begonnen als organisatie die op bescheiden schaal steun gaf aan het 
democratiseringsproces in Nicaragua. Een steeds groter wordend aantal betrokkenen toonde 
aan het eind van de vorige eeuw zich op talloze gebieden op creatieve en enthousiaste wijze 
solidair met de inwoners van Matagalpa en ondersteunde de ontwikkelingen aldaar. In onze 
zusterstad Matagalpa is er een directe partner, het Comité Mano Vuelta. Zij zijn de 
verbinding tussen de STM en de verschillende groepen en organisaties in Matagalpa. Zij 
formuleren wensen en behoeften en in samenspraak worden de projecten gekozen die 
vanuit Tilburg ondersteund worden. 
 
De Gemeente Tilburg geeft in de Kadernota Tilburg Wereldstad (2011) het belang van ons 
werk aan: “We willen de humanitaire stedenband met Matagalpa (Nicaragua) behouden. De 
langdurige relatie met deze stad heeft aangetoond effect te hebben en daarnaast is er een 
stevig draagvlak ontwikkeld van mensen en organisaties in Tilburg die zich voor deze 
stedenband sterk maken.” 
 
De laatste jaren is er echter een situatie ontstaan, waarbij zowel de landelijke als lokale 
overheid hun financiële steun aan organisaties en projecten op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking drastisch inperken. Meer dan ooit tevoren zullen we moeten 
afwegen aan welke projecten we onze steun geven. Van groot belang daarbij is het feit dat 
we in afnemende mate gebruik kunnen maken van de inzet, beschikbaarheid en 
deskundigheid van betaald personeel.  
 
In bijeenkomsten met personeel, bestuur en leden van de vrijwilligersraad zijn voorstellen 
aan de orde geweest op basis waarvan we het werk mét en vóór onze vrienden in Matagalpa 
willen voortzetten. Dit ondanks de bezuinigingen die ons de komende jaren te wachten 
staan. In het voorliggende beleidsplan wordt de nieuwe structuur besproken op basis 
waarvan de Stedenband Tilburg-Matagalpa antwoord wil geven op de enorme veranderingen 
in ons werk. 
 
Een vaste kern van bestuursleden en vrijwilligers geven samen met de coördinator vorm aan 
dit intensieve, maar tevens boeiende proces. In deze samenstelling kunnen en willen we nog 
jaren vooruit. 
 
Dus ondanks het dreigende onweer zeg ik: “Een kleurrijke toekomst voor Matagalpa”! 
 
Frans Couwenberg, voorzitter 
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2. Visie, missie, doel en werkwijze 

 

Onze maatschappij-visie  

Begrippen als (onder)ontwikkeling, (on)gelijkheid en (on)rechtvaardigheid zijn allen 

normatief. De STM is van mening dat de ontwikkeling van landen en volken een 

complex historisch proces is, waarbij de machtsdimensie een grote rol speelt. 

Ongelijkheid tussen, maar ook binnen landen en volken, wordt door mensen 

gecreëerd en kan dus ook door mensen worden veranderd. Bewustwording, 

organisatie, emancipatie en solidariteit vormen hierbij de sleutelbegrippen.  

Ontwikkeling is alleen dan rechtvaardig te noemen wanneer ze gericht is op 

gelijkheid; dat wil zeggen op een structurele verbetering van het welzijn van de 

gehele bevolking, op basis van een actieve en vrije participatie van geëmancipeerde 

groepen en individuen. Onder-ontwikkeling tref je dus niet alleen in de zogenaamde 

derdewereldlanden, maar ook in rijke en geïndustrialiseerde landen, zoals Nederland. 

Dezelfde - menselijke - mechanismen die zorgen voor ongelijkheid binnen een 

samenleving, zorgen voor ongelijkheid tussen samenlevingen. Zo is het 

(consumptie)gedrag van de noorderling direct van invloed op het leven van de 

zuiderling en andersom; de ontwikkelingen hier en daar zijn met elkaar verbonden. 

Hiervan zijn de meeste mensen zich in hun dagelijks leven onvoldoende bewust. 

Uiteindelijk kan dit niet-bewustzijn een verdere ontwikkeling belemmeren.  

Voor de STM is ontwikkeling niet alleen een economisch verhaal, maar moeten we 

het ook zien in sociale, ecologische, culturele en politieke zin. 

Ontwikkelingssamenwerking is daarom meer dan alleen het bestrijden van armoede 

en werkloosheid; het gaat evenzeer om sociale voorzieningen als onderwijs en 

gezondheidszorg, duurzaam gebruik van hulpbronnen, culturele identiteiten, sekse-

verhoudingen en democratische representatie op alle niveaus van de samenleving, 

zowel in Nederland als in Nicaragua. Er bestaat niet zoiets als het primaat van de 

economie, het primaat van de cultuur, noch het primaat van het politieke. Toch is de 

wereld wel maakbaar. Vooruitgang is niet iets vanzelfsprekends; je moet er aan 

werken, zowel in het groot als in het klein. 

 

Onze missie 

De Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa (STM) ziet het als haar missie om 

tendensen van onderontwikkeling of onrechtvaardige ontwikkeling te signaleren en te 

doen keren, althans op een bescheiden manier daartoe een bijdrage te leveren. 

Partnerorganisatie Comité Mano Vuelta (CMV) ziet het als haar missie om de 

kwetsbare sectoren in de samenleving te ondersteunen bij het verbeteren van de 

levensomstandigheden. 
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Doel en werkwijze 

De STM en het CMV willen bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige 

ontwikkeling in zowel Tilburg als Matagalpa. Wij doen dit met name door het 

koppelen van gelijksoortige groepen personen en instellingen in beide steden en het 

uitbouwen van kennis en ervaringen langs die weg. 

 

Concrete doelen en werkwijze: 

- Het bevorderen van mondiaal bewustzijn en bieden van een op rechtvaardige 

ontwikkeling gericht handelingsperspectief aan inwoners van de gemeente Tilburg 

en omstreken. 

- Het bevorderen van de organisatie en emancipatie van groepen kansarme 

inwoners in de stad en regio Matagalpa. 

 

De STM vult deze doelen in met een grote groep actieve, betrokken en deskundige 

vrijwilligers. Zij organiseren informatieve en fonds-wervende activiteiten en leggen 

contacten met partners in de stad (als bemiddelaar of ‘makelaar’). Zij worden hierbij 

ondersteund door een coördinator en soms door stagiairs, werkzaam onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. In Matagalpa is het onze 

partnerorganisatie CMV die werkt aan de gestelde doelen. Ook daar zijn actieve, 

betrokken en deskundige vrijwilligers werkzaam met ondersteuning door een 

administratief medewerker. Een à twee keer per jaar is er live contact via 

werkbezoeken. 

 

 

3. Doelstellingen en werkwijze 2012-2015 

 

Onze sector, internationale samenwerking, bevindt zich in een moeilijke tijd. Zowel op 

nationaal als op lokaal niveau staat het beleidsterrein ter discussie en wordt er 

bezuinigd. Ook onze stichting moet het werk in de periode 2012-2015 met veel 

minder financiële ondersteuning van de gemeente doen. Het is daarom van groot 

belang om ons te focussen op onze doelstellingen en onze kerntaken. 

In de periode 2012-2015 ligt de focus bij projecten die passen binnen Caminando 

Juntos. Dit betekent: bijdragen aan millenniumdoel 2 (Alle kinderen naar school), aan 

projecten voor beroepsonderwijs (Jongeren leren een vak) en aan economische 

projecten (Een zeker inkomen voor gezinnen). Daarnaast blijven we ons inzetten voor 

millenniumdoel 4 en 5 (Veilige zorg voor moeder en kind) en doel 7: een duurzame 

leefomgeving (milieu). 

 

- Onderwijs: het ministerie van Onderwijs van Nicaragua, de gemeente Matagalpa en 

het CMV bepalen jaarlijks gezamenlijk welke zaken nodig zijn om alle kinderen naar 

school te krijgen en op school te houden. De Tilburgse gelden worden hierop ingezet. 

- Beroepsonderwijs: het streven is om onder andere op het gebied van toerisme en 

ict cursussen of opleidingen te financieren. 

- Economische ontwikkeling: Tilburg draagt bij aan projecten voor koffieboeren, kleine 

ondernemers en vrouwen (middels microkrediet). 

- Moeder- en kindzorg: ondersteuning van het Casa Materna en de realisatie van een 

nieuw Moeder- en Kindcentrum in de polikliniek. 

- Milieu: projecten rond milieu-educatie, herbebossing, moestuinen en dergelijke. 
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Er is gekeken naar de kerntaken van de stichting, en hoe die duurzaam uitgevoerd 

kunnen blijven worden met minder betaald personeel.  Zie verder bij 4. 

 

Door de samenwerking met andere Nederlands-Nicaraguaanse stedenbanden via het 

LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua) loopt er sinds 2007 

een programma met de naam Caminando Juntos, gefinancierd met gelden van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken via HIVOS (Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking). Dit programma heeft als doelstelling een duurzame 

economische ontwikkeling voor Nicaragua en gedragsverandering van burgers in 

Nederland. Onderdeel van het programma vormt de Millenniumdoelen-campagne die 

als overkoepelend doel heeft het verminderen van de armoede in Nicaragua. 

Ingezamelde fondsen tbv (beroeps)onderwijs en economische ontwikkeling worden 

vanuit het programma verdubbeld. Tevens krijgt elke stad een campagnebudget voor 

voorlichtingsactiviteiten in Nederland. 

Tilburg is, samen met acht andere steden, partner in dit programma en spant zich in 

voor fondswerving ter waarde van 80.000 euro per jaar. De STM en de gemeente 

Tilburg trekken hierbij samen op. De stedenband met Matagalpa is immers ook een 

formele stedenband. Daarnaast draait de gemeentelijke tak van de stedenband mee 

in een programma van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ten 

behoeve van capaciteitsopbouw in Nicaraguaanse steden. Nederlandse experts op 

diverse terreinen ondersteunen hierbij hun Nicaraguaanse collega’s. Ook diverse 

waterorganisaties (waaronder Waterschap de Dommel en Brabant Water) zijn op 

deze manier in Nicaragua actief. 

 

In Nicaragua moeten gemeenten en maatschappelijke organisaties steeds meer 

taken uitvoeren en ook meer samenwerken met het bedrijfsleven voor een duurzame 

economische ontwikkeling. Beide worden hierin via hun koepelorganisaties en het 

LBSNN geadviseerd en begeleid, zodat zij in staat zijn om met ingang van 2015 voor 

hun eigen werk en projecten financiering te zoeken en te vinden. Dit sluit aan bij 

ontwikkelingen in Nederland en Europa, waarbij gelden voor internationale 

samenwerking steeds meer rechtstreeks aan de landen zelf worden overgemaakt en 

waarbij ook steeds meer wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. 
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4. Organisatie 

 

Het bestuur en de vrijwilligersraad van de STM hebben de organisatie van de 

stichting toekomstbestendig gemaakt. Het doel is om met minder financiële steun van 

de overheid toch de kerntaken van de stichting te blijven uitvoeren. In het 

organogram is te zien hoe de nieuwe organisatie eruit ziet: 

 
 

a. Bestuur en coördinator 

b. Raad van Advies (vrijwilligersraad) 

c. Taakgroepen 

 

Een paar vrijwilligers en per taakgroep een bestuurslid bemensen de taakgroepen, 

denken na over toekomstbestendige maatregelen, over welke jaaractiviteiten 

haalbaar zijn en doen voorstellen aan de coördinator en het bestuur: 

 

* Taakgroep PR/Voorlichting 

Opzetten van een meerjaren campagneplan gerelateerd aan Caminando 
Juntos (tot 2015).  Externe communicatie en informatievoorzieningen, gericht 
op de diverse doelgroepen. 
* Taakgroep Fondswerving 
Verbeteren van de inkomsten ten behoeve van de stichting. 
* Taakgroep Projectenbeheer 
Permanent zicht houden op  de voortgang van de  projecten door het jaar 
heen. Daarbij wordt gebruik gemaakt  van een programma voor 
projectenbeheer waarmee snel en makkelijk inzicht kan worden gegeven in de 
stand van zaken per project. 

 
d. Werkgroepen 
Werkgroepen richten zich vooral op een inhoudelijk thema, maar er is ook een 

jongerengroep (JOTM!) en de redactie van ons informatieblad ¡Cómo No! is ook 

een werkgroep. 
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Om meer inzicht te bieden in het ‘dagelijks werk’ van de STM zijn de subsidie-

aanvraag aan de gemeente voor de jaren 2012 en 2013 (inclusief begroting) en de 

Caminando Juntos campagne-aanvraag voor 2012 bijgevoegd. 

 

 

5. Financiën/begroting 

 

Uitgangspunt qua financiën is de situatie per januari 2012, waarbij de gemeentelijke 

subsidie voor de STM is vastgesteld op € 50.000 per jaar voor 2012 en 2013. De 

inzet is om ook voor de jaren daarna 0,5 fte coördinator te behouden en zo het werk 

van de STM op hetzelfde niveau te kunnen voortzetten. 

Daarnaast ontvangt Tilburg € 15.000 per jaar campagnebudget vanuit Caminando 

Juntos (tot 2015). 

 

De coördinator zorgt, samen met de boekhouder, voor het coderen van de af- en 

bijschrijvingen. De penningmeester krijgt een paar keer per jaar een overzicht ter 

controle en is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. De actuele 

begroting en jaarrekening zijn te vinden op de website en kunnen worden 

opgevraagd. Gelden die nog niet besteed zijn, staan vermeld bij Reserveringen (per 

project). 

 

De taakgroep Fondswerving en de werkgroepen zamelen gelden in; de taakgroep 

Fondswerving ten behoeve van de organisatie, de werkgroepen ten behoeve van 

projecten in Matagalpa. Donaties voor (beroeps)onderwijs en economische 

ontwikkeling worden via Caminando Juntos verdubbeld. Deze projecten worden 

uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het LBSNN in Managua. Ook de 

verslaglegging loopt via hen. De overige projecten worden uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van het Comité Mano Vuelta in Matagalpa. 

 

Geïnteresseerden kunnen donateur of Amigo (vriend) worden, meespelen in de 

Vriendenloterij of Positoos sparen voor de STM. In de algemene folder en op de 

website is hierover informatie te vinden. 
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Bijlage Subsidie-aanvraag aan gemeente Tilburg voor de periode 2012-2013 

 

1. Samenvatting 

De Stedenband Tilburg-Matagalpa is de grootste en meest actieve stedenband van Tilburg. 

Het is zelfs de enige mondiale organisatie waarvan de bekendheid volgens de stadsenquête 

de afgelopen jaren is toegenomen. Het werk van de Stedenband sluit aan bij de beleidslijnen 

en aandachtspunten uit de kadernota Tilburg Wereldstad van de gemeente Tilburg. Ons 

werk past goed bij de prioriteit/beleidslijn ‘humanitair’, hoewel elementen van ons werk ook 

zeker ‘maatschappelijk’ zijn. Daarnaast vervullen wij een duidelijke rol bij het speerpunt 

‘millenniumdoelen’. Dit vanuit het programma Caminando Juntos dat wij met middelen van 

het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) en HIVOS uitvoeren. 

Binnen de Stedenband voeren wij vier programma’s uit: onderwijs, vrouwen, milieu en 

economie, met meerdere activiteiten en samenwerkingspartners. Daarnaast hebben wij 

overkoepelende campagne- en voorlichtingstaken. 

Onze Stichting ondersteunt 6 langdurige contacten tussen instellingen in Tilburg en in 

Matagalpa en organiseert 15 voorlichtende en fondswervende activiteiten per jaar (op pagina 

6 vindt u de opsomming van deze contacten en activiteiten). 

Hiermee worden in totaal meer dan 10.000 personen bereikt. Daarnaast worden fondsen 

geworven ter waarde van gemiddeld 110.000 euro per jaar. 

Tevens voert de Stedenband, samen met de gemeente Tilburg, de afspraken uit zoals 

vastgelegd in de beschikking met het LBSNN (programma Caminando Juntos) en begeleidt  

De Stedenband Tilburg-Matagalpa is de afgelopen jaren sterk gegroeid; er zijn nieuwe 

initiatieven ontstaan, meer contacten gelegd en meer jongeren actief. 

De wijziging in het budget en tegelijkertijd het verlies van onze ID-medewerker hebben 

echter behoorlijke consequenties voor het functioneren van onze stichting. Meer dan ooit is 

het noodzakelijk om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Bovendien zullen wij onze 

organisatie de komende jaren moeten omvormen om een toekomstbestendige stedenband 

te blijven. Hoewel wij vertrouwen hebben in de betrokkenheid en de bereidheid van onze 

vrijwilligers om hier hun schouders onder te zetten, mag het duidelijk zijn dat de te behalen 

doelen en resultaten de komende jaren, meer dan voorheen, afhankelijk zullen zijn juist van 

de inzet van vrijwilligersuren. 

 

2. Relatie met aandachtspunten 

De Stedenband draagt bij aan het internationale beleid dat de gemeente Tilburg heeft. Ze 

geeft invulling aan een van de bekendste internationale contacten van Tilburg met zijn 

zusterstad Matagalpa. Tilburg en Matagalpa zijn in 2011 reeds 27 jaar met elkaar verbonden 

en tal van Tilburgers en Tilburgse organisaties maken hier deel van uit. Dit komt tot uiting in 

langdurige en structurele samenwerking en betrokkenheid ten behoeve van 

armoedebestrijding en de lokale economische ontwikkeling van de stad en ook de regio 

Matagalpa. 
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Ons werk sluit aan bij meerdere speerpunten uit de kadernota Tilburg Wereldstad en bij 

diverse actuele aandachtspunten: 

MILLENNIUMDOELEN 
De Millenniumdoelen vormen voor ons een leidraad. Wij zijn met name actief met projecten 

en activiteiten die aansluiten op het algemene doel armoede en daarnaast op de doelen 

onderwijs, gelijkheid voor man en vrouw, moeder- en kindersterfte en milieu. Wij helpen de 

gemeente Tilburg Millenniumgemeente te zijn door bij te dragen aan deze doelen voor 

Matagalpa. Het meest concreet is dat op dit moment vormgegeven voor de doelen onderwijs 

en moeder- en kindersterfte: 

Voor onderwijs is een actieplan gemaakt door de gemeente Matagalpa, het ministerie van 

Onderwijs in Nicaragua en het Comité Mano Vuelta, onze counterpart in Matagalpa. In 2007 

begonnen we met 9000 kinderen die niet naar school gingen, nu zitten we op 3000. Dat wil 

zeggen dat het behalen van millenniumdoel 2 voor Matagalpa in 2015 haalbaar is! 

Rondom de problematiek van moeder- en kindersterfte ondersteunen wij het Casa Materna 

(een opvanghuis en voorlichtingsproject voor vrouwen met een risicozwangerschap). 

Daarnaast is samen met Tilburgse zorginstellingen en de gemeente Tilburg het Moeder- en 

Kindcentrum in Matagalpa gerealiseerd. Dit is een project van de gemeente Matagalpa, het 

ministerie van Gezondheidzorg in Nicaragua en het Comité Mano Vuelta. Beide 

voorzieningen leveren een grote bijdrage aan het terugdringen van de moedersterfte in de 

regio (millenniumdoel 5) doordat alle vrouwen straks veilig kunnen bevallen. 

INTERNATIONALE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 
Dit is een terrein dat zich de laatste jaren ook binnen de Stedenband sterk ontwikkeld heeft. 

Via het mvo-netwerk van de gemeente Tilburg zijn we in contact gekomen met enkele 

enthousiaste ondernemers. Door Tilburgse ondernemers en bedrijven te betrekken bij de 

ontwikkeling van ondernemers en bedrijven (mkb-sector) in Matagalpa, wordt een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de lokale economie. 

Daarnaast ondersteunt de Stedenband, in samenwerking met de Rabobank Tilburg e.o., een 

microkredietprogramma waarmee kansarme vrouwen uit Matagalpa en omgeving een 

bedrijf(je) kunnen beginnen. Ook zijn en worden er diverse investeringen gedaan in de voor 

Matagalpa belangrijke koffiesector. 

Tevens hebben het Waterproject van de gemeente Tilburg, Brabant Water en Waterschap 

de Dommel met de gemeente Matagalpa en het moestuinenproject van de universiteit UNAN 

economische componenten. 

VOORLICHTING, DISCUSSIE EN DEBAT 
Een groot deel van ons werk bestaat uit voorlichting, waarmee steeds nieuwe doelgroepen 

en organisaties worden bereikt. Wij beschikken over een eigen informatieblad en een actuele 

website. Daarnaast zijn we actief op Facebook en Twitter om met name jongeren te 

bereiken. Ook participeren we actief bij enkele Tilburgse evenementen, zoals Festival 

Mundial, de T-Parade, de Tilburg Ten Miles en activiteiten van het Huis van de Wereld. In 

2011 is, zowel in Tilburg als in Matagalpa, een actieve jongerengroep gestart onder de naam 

JOTM! (JOngeren Tilburg-Matagalpa). 
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Met diverse activiteiten zorgen wij voor aandacht in de lokale en regionale pers. 

3. Doelstellingen en aanpak: concrete producten en activiteiten 

1. Onderwijs (228 uur coördinatie per jaar) 
- samen met de gemeente Tilburg coördineren van de LBSNN/Caminando Juntos-

campagne ‘Alle kinderen in Matagalpa naar school’ (millenniumdoel 2) 
- onderhouden van bestaande scholenbanden in Tilburg en Oisterwijk en betrekken 

van nieuwe Tilburgse scholen bij de campagne 
- samen met de basisscholen Panta Rhei en Zonnesteen jaarlijkse projectweek en 

sponsorloop organiseren met een opbrengst van 40.000 euro per jaar ten behoeve 
van millenniumdoel 2 

- tweejaarlijks werkbezoek van docenten aan Matagalpa organiseren (in 2013) 
- overdragen van expertise op het gebied van didactiek, creatieve vakken en 

vakbondswerk tijdens het werkbezoek 
- samenwerking met onderwijsvakbond AOb (thematiek kinderarbeid) voortzetten 
- samenwerking met ROC en Fontys (thematiek beroepsonderwijs) intensiveren 
- samen met de gemeente Tilburg coördineren van de LBSNN/Caminando Juntos-

campagne ‘Jongeren leren een vak’ (millenniumdoel 1) 
- bereik van dit programma 3500 personen 

 

2. VROUWEN (72 UUR COÖRDINATIE) 
- samen met de gemeente Tilburg coördineren van de LBSNN/Caminando Juntos-

campagne ‘Veilige zorg voor moeder en kind’ (millenniumdoel 4 en 5) en ‘Een zeker 
inkomen voor gezinnen’ (millenniumdoel 1 en 3) 

- deelnemen aan jaarlijkse 8 maart-viering 
- organiseren van informatieve en fondswervende activiteiten 
- ondersteunen van het Casa Materna met een bedrag van 5000 euro per jaar 
- samenwerking met de Tilburgse zorginstellingen Thebe/de Meiboom, Kompaan, 

MEE, de Bocht, Prisma, GGZ en RIBW voortzetten 
- overdragen van expertise op het gebied van moeder- en kindzorg 
- ondersteunen van microkredietproject met een bedrag van 15.000 euro per jaar (zie 

ook bij Economie) 
- samenwerking met vrouwensportschool Kwidam voortzetten en elk kwartaal een 

activiteit organiseren 
- bereik van dit programma 3000 personen 
 

3. MILIEU (72 UUR COÖRDINATIE) 
- organiseren van de jaarlijkse fietstocht Vuelta a Matagalpa 
- ondersteunen van milieuprojecten (thematiek duurzame productie, voedsel- en 

energievoorziening) met een bedrag van 10.000 euro per jaar 
- samenwerking met de gemeente Tilburg rond jaarlijkse plantdag Geboortebos 

voortzetten 
- bereik van dit programma 500 personen 
 

4. ECONOMIE (228 UUR COÖRDINATIE) 
- samen met de gemeente Tilburg coördineren van de LBSNN/Caminando Juntos-

campagne ‘Een zeker inkomen voor gezinnen’ (millenniumdoel 1) 
- ondersteunen van een marktonderzoek door Cafenica naar het opzetten van een 

koffiebranderij voor de nationale markt in Nicaragua 
- ondersteunen, in samenwerking met de Rabobank Tilburg, van het 

microkredietproject met een bedrag van minimaal 20.000 euro per jaar 
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- verder vormgeven van een nieuw project op het gebied van economische 
ontwikkeling in samenwerking met diverse Tilburgse ondernemers (Adviesbureau 
Vekemans, Connex Cablemanagement en van Helvoirt Groenvoorzieningen) met een 
bedrag van 20.000 euro 

- bereik van dit programma 500 personen 
 

5. Campagne, voorlichting/pr en overige (228 uur coördinatie) 
- organiseren, begeleiden en voorbereiden van werkbezoeken en stages 
- begeleiden/ondersteunen van werk/projectgroepen 
- voorbereiden van bestuursvergaderingen en vrijwilligersbijeenkomsten 
- uitgave informatieblad ¡Cómo No! 
- uitgave website 
- algemene voorlichting en PR, onder andere via festivals/evenementen en op scholen 
- organiseren van muurschilderproject, in 2012 in combinatie met stripboekproject met 

kunstenaar Jeroen de Leijer 
- organiseren van rozenactie tijdens Tilburg Ten Miles 
- organiseren van jongerenactiviteiten 
- contact onderhouden met partners in Tilburg en Matagalpa 
- participeren in netwerken van stedenbanden en andere collega-organisaties op lokaal 

en nationaal niveau 
- administratie ten behoeve van fondswerving en verslaglegging 
- incidentele activiteiten 
- samen met de gemeente Tilburg coördineren van de LBSNN/Caminando Juntos-

millenniumdoelencampagne 
- bereik 2500 personen 
 

Naast de 828 uur coördinatie (18 uur per week) werken alle vrijwilligers samen ongeveer 

3000 uur op jaarbasis. 

 

Langdurige contacten en activiteiten 

- Obs Panta Rhei met diverse scholen in Matagalpa 

- Sbo Zonnesteen met diverse scholen in Matagalpa 

- PI-school de Hondsberg met los Pipitos in Esquipulas (organisatie voor kinderen met 

een beperking) 

- Onderwijsvakbond AOb met onderwijsvakbond ANDEN 

- ‘De zorginstellingen’ Thebe, Kompaan en de Bocht, Prisma, RIBW Midden-Brabant en 

Elisabeth Ziekenhuis met het Moeder- en Kindcentrum 

- Rabobank Tilburg e.o. met Fumdec, Cecocafen en Cafenica 

- Tilburgse ondernemers met ondernemers uit Matagalpa (in ontwikkeling) 

- Educatief project op de scholen en sponsorloop 

- Muurschilderproject in combinatie met stripboekproject Jeroen de Leijer 



 12 

- Werkbezoek docenten (tweejaarlijks) 

- Uitgave nieuwsbrief ’t Steentje (AOb) 

- Project met studenten ROC en Fontys 

- 8 maart-viering 

- Uitgave nieuwsbrief Mujeres (van de vrouwenwerkgroep) 

- Elk kwartaal een sportieve activiteit ten behoeve van het microkredietproject 

- Rozenactie tijdens Tilburg Ten Miles 

- Fietstocht ‘Vuelta a Matagalpa’ 

- Plantdag Geboortebos 

- Publicaties in het informatieblad Dichterbij van de Rabobank Tilburg e.o. 

- Deelname slotweekend Festival Mundial 

- Deelname T-Parade 

- Activiteit jongerengroep JOTM! 

- Uitgave informatieblad ¡Cómo No! en website 

 
Netwerk 

Naast de hierboven reeds genoemde organisaties/samenwerkingspartners, behoren de 

volgende organisaties tot ons netwerk: 

013 

Beursvloer 

Brabant Water 

Bureau Ver(?)antwoord 

Center for Knowledge Transfer (UvT) 

Contour 

COS Brabant 

Feniks 

Horeca-bedrijven: met name Pino’s, de Imme, Het Wapen van Tilburg, Brasserie Werelds 

en De Spaarbank  

IVO (UvT) 

Milieucafé 
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Mooi Zo Goed Zo 

Mundial Productions 

Mvo-netwerk van de gemeente Tilburg 

Nicaraguaanse stedenbanden in Nederland 

Ondernemers: Sfeer en Kado en Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding 

Paradox 

PortAgora 

Positoos 

Ruimte X 

Stichting Blik & Veger 

Stichting Duurzaam Tilburg 

Stichting KINO 

Stichting Nationale Boomfeestdag 

Stichting Werelddelen 

Studievereniging IEMES 

Studium Generale 

Tanzania werkgroep 

Tilburgse Vrouwenraad 

De Twern 

Universiteit van Tilburg 

VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 

VOV (Vrouwen Ontmoeten Vrouwen) 

Waterschap de Dommel 

Wereldpodium 

 

4. Begroting 

Zie bijlage. 

 

5. Kwaliteit 
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Onze Stichting heeft kwaliteit als volgt gedefinieerd: 

‘In onze wens om meer te willen bereiken, mogen we de inhoud niet uit het oog verliezen; 
kwaliteit staat naast kwantiteit. Onder kwaliteit verstaat de Stedenband: het langdurig 
bereiken van mensen, investeren in samenwerking, vernieuwing in de diepte (op inhoud), 
een heldere werkwijze, een duidelijke boodschap en voortdurende terugkoppeling naar de 
doelstellingen. Bij het werk in Matagalpa gaat het om het steunen van projecten die een 
structurele oplossing voor problemen bieden en niet alleen gericht zijn op het oplossen van 
korte termijn problemen. Wel maken wij een uitzondering voor projecten die niet 
zelfvoorzienend te maken zijn, terwijl ze wel noodzakelijk zijn.’ 
 

Binnen de Stedenband worden activiteiten na uitvoering geëvalueerd. De evaluaties worden 

gebruikt als input voor vervolgactiviteiten. 

Het beleidsplan is een gezamenlijk product van het bestuur, de medewerkers en de 

vrijwilligers en wordt tussentijds bekeken op vorderingen. Dit gebeurt jaarlijks in het bestuur 

en tweejaarlijks in de Raad van Advies (het overleg- en inspraakorgaan van de Stichting) 

onder begeleiding van een extern deskundige. Een vergelijkbaar proces speelt zich af bij het 

Comité Mano Vuelta in Matagalpa. Op deze manier is de continuïteit gewaarborgd. 

Tijdens activiteiten wordt bijgehouden hoeveel mensen er komen of, indien dit niet mogelijk 

is, worden cijfers opgevraagd bij derden of wordt een schatting gemaakt. Alle (nieuwe) 

contacten worden opgenomen in het bestand en op de hoogte gehouden. 

De prestaties op het gebied van fondswerving worden gemeten via de boekhouding. 

Organisaties die de door ons ingezamelde gelden verdubbelen (LBSNN/HIVOS) monitoren 

en evalueren de besteding van de gelden aan de hand van projectverslagen en/of 

monitoringbezoeken in Matagalpa. Zelf zijn wij ook jaarlijks in Matagalpa om de voortgang 

van de projecten en de samenwerking in het algemeen te bespreken met onze partners. 

Het verbeteren van de kwaliteit van ons werk heeft onze permanente aandacht, maar is niet 

eenvoudig in een kleine organisatie met veel vrijwilligers. Daarom maken wij waar mogelijk 

gebruik van externe deskundigheid en cursussen die worden aangeboden via Contour en het 

LBSNN. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘projectmatig werken’, zodat het 

makkelijker is om nieuwe en jonge vrijwilligers een plek te geven in de organisatie. 

Daarnaast zal de organisatie de komende jaren moeten worden omgevormd om 

toekomstbestendig te blijven. Met dit proces is reeds een start gemaakt.  
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Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa           

               

Begroting 2012              

               

               

Producten  Millennium 
Uitgaven 
personeel    Directe kosten Totaal  Inkomsten dekkingen   

  doel       activiteiten uitgaven subsidie overige    

           gemeente inkomsten   

     uren tarief bedrag        

Onderwijsprogramma 2       1000 1000 0 1000 LBSNN  

   Coord medewerker 228 35,5 8094   8094 8094 0   

Vrouwenprogramma 1,3,4,5       1000 1000 0 1000 LBSNN  

   Coord medewerker 72 35,5 2556   2556 2556 0   

Milieuprogramma 7       1000 1000 0 1000 LBSNN  

   Coord medewerker 72 35,5 2556   2556 2556 0   

Economisch progr. 1,8       1000 1000 0 1000 LBSNN  

   Coord medewerker 228 35,5 8094   8094 8094 0   

Campagne,        11000 11000  11000 LBSNN  

voorlichting/pr  Coord medewerker 228 35,5 8094   8094 8094 0   

Diversen       6  2000 2006 6 2000 abonnementen 

               

               

totaal projecten      29400  17000 46400 29400 17000   

               

Kantoor Tilburg  totaal 18000           

               

Huur         6200 6200 6200 0   

Telefoon, porti, kopieerkosten             

en kantoormateriaal        4400 4400 4400    

Boekhouding, bankkosten en             

verzekering        2500 2500 2500 0    

Vrijwilligerskosten, werkbezoeken en            

diversen         4900 4900 500 3000 St. Amigos 
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            1000 Projecten  

            400 giften  

               

totaal Tilburg      0  18000 18000 13600 4400   

               

Kantoor Matagalpa  totaal 10500           

               

Huur         2000 2000 2000 0   

Secretariaat      0  5000 5000 5000 0    

Telefoon, porti, kopieerkosten             

en kantoormateriaal        3500 3500 0 2000 Projecten  

                    

TEKORT            1500 te kort   

               

               

totaal Matagalpa      0  10500 10500 7000 3500   

               

Totaal       29400   45500 74900 50000 24900   

               

               
               

subsidie gemeente:        totaal financiering door:    

organisatie salaris   29400           

organisatie kantoor Tilburg  13600     gemeente subsidie 50000    

organisatie kantoor Matagalpa  7000           

               

         abonnementen 2000    

    50000     amigos  3000    

         LBSNN  15000    

         projecten  3000    

         giften  400    

           73400    

         TEKORT  1500 op totale uitgaven van 74900 
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Toelichting op de begroting             

               

Vergeleken bij 2011 zijn er drastisch minder uren voor personeel. Dat was in 2011 2576 uur.       

In 2012 heeft de Stedenband geen I&D functionaris meer en de coordinator heeft minder uren.      

De coordinator heeft in 2012 een contract van 0,5 fte (936 uur waarvan 828 directe werk uren per jaar).     

Vooral voor de activiteiten t.a.v. milieu/duurzaamheid en onderwijs heeft dat directe gevolgen.      

               

De kosten van de producten en de bijdrage die per product wordt gevraagd, zijn niet helemaal vergelijkbaar,    

omdat bij sommige producten de Tilburgse partners of vrijwilligers veel zelf doen en bij andere minder.     

Kosten van vrijwilligersuren, begroot op 3.000 uren, zijn niet verwerkt in de begroting.      

               

Van de ingezamelde projectgelden wordt maximaal 10%  ingehouden t.b.v. de projectadministratie.     

In de begroting is er rekening meegehouden, dat ten behoeve van de projecten activiteiten kunnen worden ontplooid, hiervoor   

heeft het LBSNN voor de voorlichtingscampagne gekoppeld aan het programma Caminando Juntos II € 15.000 voor Tilburg begroot.  

Dat is in deze begroting opgenomen. Maar het precieze plan moet nog worden ingediend en goedgekeurd.    

               

Het tekort zal moeten worden weggewerkt door nog zuiniger te zijn op het kantoor in Tilburg. En .....     

En door extra inzameling van geld direct ten behoeve van de exploitatie van de STM en het Comite Mano Vuelta in Matagalpa.   

Nog steeds is het noodzakelijk is het bureau in Matagalpa beter te bemensen en te faciliteren om de extra werkzaamheden   

blijvend te kunnen uitvoeren. Dit is niet begroot.           

               

De Stichting Stedenband Tilburg Matagalpa heeft geen schulden, maar ook geen stevig eigen vermogen.     

               

De begroting voor 2013 zal grotendeels dezelfde opbouw hebben als deze begroting.      
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Bijlage Caminando Juntos campagne-aanvraag 2012 

 

SUBSIDIEAANVRAAG VOORLICHTINGSCAMPAGNE 

TEN LASTE VAN HET PROGRAMMA ‘CAMINANDO JUNTOS II’ 

Mondiaal burgerschap 

Tilburg - 2012 

 

VOORLICHTINGSCAMPAGNE ‘STEDENBANDEN EN MILLENNIUMDOELEN’ tbv Mondiaal 

burgerschap 

 

1. Organisatie van de campagne 

Zijn er veranderingen in de samenstelling van het campagneteam en Comité van Aanbeveling t.o.v 

voorgaand jaar? Zo ja, aangeven. 

Nee 

Hoe gaat u dit jaar het campagneteam en Comité van Aanbeveling versterken?  

In overleg met de gemeente (nieuwe ambtenaar). 

Binnen de stedenbandorganisatie is per 2012 een taakgroep PR/Voorlichting en een taakgroep 

Fondswerving actief. 

Wie bewaakt de voortgang van het jaarplan binnen gemeente? En wie binnen campagneteam of 

particuliere stedenbandorganisatie? Geef naam en functie van de betreffende persoon. 

Iemand van de afdeling Sociaal en coördinator Stedenband, Miranda van der Klaauw 

 

 

2. Fondsenwerving  

Geef aan het streefbedrag in 2012 en de samenstelling van het bedrag. 

Uit gemeentebegroting Uit fondsenwervings-

acties campagne 

Institutioneel geld 

(bedrijven,fondsen,etc.) 

Totaal 

€ 0 € 80.000 € ? € 80.000 

 

 

3. Gemeenschappelijke materialen/activiteiten ontwikkeld binnen het programma ‘Caminando 

Juntos’ door LBSNN, beschikbaar voor alle deelnemende steden 
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Geef aan welk van deze materialen/activiteiten en hoe vaak in 2012 binnen uw campagne zullen 

worden ingezet. De mate van gebruikmaking van deze kwalitatieve input weegt mee in de beoordeling 

van uw aanvraag en de hoogte van uw subsidiebedrag. Kosten betreffen de vergoeding aan LBSNN. 

  

Activiteit Kosten in EUR Gebruik in 2012?  

Aantal keer/weken 

Lespakket ‘Samen in actie’, incl. ‘Stop 

kinderarbeid’ 

€ 0 Op minimaal drie 

scholen gedurende 

een tot twee weken 

Mobiel inleefatelier in combinatie met 

muurschilder 

Periode: april-juli en september-november 

€ 250 per week                     

plus lokale verblijfs- en 

materiaalkosten 

In najaar (tijdens 

Kinderboekenweek) 

Muurschilder  

Periode: april-juli en september-november 

€ 250 per week         Misschien in voorjaar 

Mobiel inleefatelier 

Periode: april-juli en september-december 

€ 0 

plus de lokale materiaal-

kosten (kopieën lesmat. e.d.) 

 

Jeugdboek(*) ‘Het lot van een geluksvogel’ in 

combinatie met lesuur Gerard Sonnemans 

 €  50  

plus reiskostenvergoeding 

Wordt aangeboden 

aan scholen die iets 

willen doen 

Campagnevogels € 1,50 per stuk(*) Permanent 

DVD Brieven uit Nicaragua € 0  

2 DVD’s zijn in uw bezit 

Wordt aangeboden 

aan scholen die iets 

willen doen 

Kijkdozen/bouwplaat  € 1,50 per stuk Wordt aangeboden 

aan scholen die iets 

willen doen 

(*) niet subsidiabel. Te financieren uit opbrengst. 
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4. Invulling van het activiteitenprogramma op jaarbasis: activiteiten, doelgroep, methodiek, bereik, samenwerkingspartners en begroting   

Vul per pijler beknopt in steekwoorden de activiteiten in en wees zo concreet mogelijk in termen van beoogde doelgroep, de te hanteren methodiek (hoe 

informeert u de doelgroep; welk(e) handelingsperspectie(f)(ven) biedt u aan; op welke wijze mobiliseert u de doelgroep en is er sprake van gedragsverandering 

en zo ja, hoe verwacht u dat tot stand te brengen), het beoogde bereik, de samenwerkingspartners met wie de activiteit wordt uitgevoerd en welk budget 

benodigd is. [vul elk vakje aan dat nog leeg is, of specificeer.] 

 

Activiteiten per pijler met korte 

omschrijving 

K
w

a
rt

a
a
l 

(1
/2

/3
/4

) 

Doel-

groep 

Methodiek Bereik 

(aantal) 

Partners in 

uitvoering 

Gevraagd

e 

subsidie 

2012 

Informeren Handelings-

perspectief 

Mobiliseren Gedrags-

verandering 

Pijler A: Publieksmanifestatie         € [vul in] 

Deelname aan Tilburgse avond/picknick van 

Festival Mundial (15 juni) met nog te bedenken 

activiteit. 

Thema/project nog vaststellen. 

2 Inwoners 

Tilburg 

(met 

name 

families)  

Informatieve 

activiteit in 

picknickman

d en/of 

tijdens 

picknick, 

Neem 

kennis van, 

word actief, 

steun een 

project 

Informatie, 

gekoppeld 

aan een 

project/doel 

Door 

informatie en 

evt iets doen 

gaan 

mensen 

nadenken 

500 Huis vd 

Wereld, 

Mundial 

Productions 

2000 

Deelname T-Parade (1 juli) met 

caravan/opblaasvogel en kinderen/jongeren  

die aandacht vragen voor mdg2. 

In overleg met de organisatie bekijken of onze 

boodschap mee kan liften in de centrale pr. 

3 Inwoners 

van 

Tilburg 

Met (liefst 

centrale) 

boodschap 

in optocht, 

gekoppeld 

aan info via 

website en 

social 

media. 

Koop een 

vogeltje of 

steun de 

campagne 

op een 

andere 

manier. 

Reageren 

(digitaal), 

info 

opvragen,  

Vogeltje 

kopen of 

geld 

overmaken 

of zelf actie 

organiseren 

(door school 

of kind). 

5.000 Organisatie T-

Parade 

Diverse 

scholen en 

wijkcentra 

2000 
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Tilburg Ten Miles (2 sept) met rozenkraam 

(thema beroepsonderwijs / jongeren). 

3 Publiek 

TTM 

Met doeken, 

banners, 

folders en 

mondeling. 

‘Koop’ een 

roos, word 

vrijwilliger. 

Reageren, 

aanmelden. 

Als mensen 

een roos 

‘kopen’ of 

meer willen 

doen. 

2.000 TTM 1000 

Pijler B: Bedrijfsleven         € [vul in] 

Informatiehoek zorginstellingen tbv Clinica 

(voorlichtingsbudget uit voorgaand jaar). 

In 

overl

eg 

Bezoeker

s/ 

werknem

ers 

Tilburgse 

zorginstel

lingen 

Met banners 

en flyer en 

via interne 

media 

Geinteresse

erde 

deskundigen 

kunnen 

kennis 

overdragen. 

Fondswervin

g is rond. 

Reageren, 

info 

opvragen. 

Vrijwilliger 

worden of 

kennis 

overdragen. 

5.000 Thebe, 

Kompaan en 

de Bocht, 

Prisma, 

Elisabeth 

Ziekenhuis, 

RIBW 

 

Presentatie projecten aan ledenraad 

Rabobank Tilburg e.o. en in blad Dichterbij. 

Ook informatiehoek? 

In 

overl

eg 

Leden 

Raboban

k 

Evt 

bezoeker

s en 

klanten 

Met power-

point en 

artikelen. 

Met banners 

en folders. 

Doe mee 

met kennis 

of donatie. 

Reageren, 

info 

opvragen. 

Als mensen 

actief 

worden of 

geld 

overmaken. 

25.0000 

Plus evt 

500 

(niet 

meetellen 

voor totaal) 

Rabobank 

Tilburg 

 

Doorontwikkeling project Tilburgse mvo-

ondernemers (irt ‘Agencia in Matagalpa’). 

Benutten netwerk ondernemers. 

Deelname aan bedrijvendagen en beurzen? 

In 

overl

eg 

12 

onderne

mers. 

Evt 

bezoeker

s beurzen 

Met 

banners, 

folders, 

powerpoint 

en 

mondeling. 

Eea is afh 

van 

devordering

Doe mee, 

zet uw 

kennis of 

middelen in. 

Men kan 

reageren en 

wordt 

uitgenodigd.  

Als 

ondernemer

s zich 

aansluiten. 

12 

Plus evt 

500 

(niet 

meetellen 

voor totaal) 

Ondernemers/b

edrijven 

2000 



 23 

en met het 

project. 

Waterproject 

 

 

In 

overl

eg 

Medewer

kers en 

klanten 

waterorga

nisaties 

Nog nader 

bepalen. 

Eea is afh 

van 

devordering

en met het 

project. 

   5.000 Brabant Water, 

Waterschap de 

Dommel, 

gemeente 

Tilburg 

2000 

Pijler C: Onderwijs         € [vul in] 

Educatief project, sponsorloop en andere 

acties op minimaal 3 basisscholen 

(voorjaar/zomer) 

2, 3 Kinderen 

(1/3), 

docenten, 

ouders 

Lespakket 

‘Samen in 

actie’, 

boeken, dvd, 

enz. 

Zoveel 

mogelijk 

rondjes 

lopen, 

sponsoren 

Met 

informatie 

sponsors 

zoeken 

Begrip en 

kennis en 

geld 

5.000 OBS Panta 

Rhei, SBO 

Zonnesteen, 

Pi-school 

Hondsberg 

 

Muurschildertournee en mobiel inleefatelier – 

op 3 scholen  

 

2, 3 Idem Lespakket 

‘Samen in 

actie’ o.a. 

Meedoen 

met de 

schilder 

Door info, 

beleving en 

schilderen 

Begrip en 

kennis 

5.000 

(1x tellen) 

OBS Panta 

Rhei, SBO 

Zonnesteen, 

Pi-school 

Hondsberg 

1000 

Kunstveiling onderwijsvakbond Nog 

bepal

en 

Docenten 

en 

inwoners 

Tilburg 

Flyer en 

mondeling 

tijdens 

veiling. 

Kunstwerk 

kopen 

Komen, 

aanwezig 

zijn 

Begrip en 

info, donatie 

door 

aankoop 

500 AOb 1000 

Stripboek ‘Eefje Wentelteefje’ van Jeroen de 

Leijer 

(dit jaar verspreiding, productieontwikkeling 

3 Nieuwe 

scholen, 

kinderen 

Persoonlijk, 

via pers, 

website en 

social 

Meedoen 

met project 

In boekje 

komen 

diverse 

interactieve 

Begrip en 

kennis, 

meegedaan 

aan 

5.000 Basisscholen  
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met budget uit 2011) media. onderdelen interactieve 

onderdelen. 

Praktijk/stage-opdrachten in relatie tot 

campagneactiviteiten (opzetten/uitvoeren) 

In 

overl

eg 

MBO en 

HBO 

studenten 

en 

docenten 

Persoonlijk Leuk project 

of stage 

Via de 

opleiding 

Door 

opdracht 

meer info en 

kennis. 

50 ROC Tilburg en 

Fontys 

Hogeschool  

1000 

Evt lesuur Gerard Sonnemans (bv tijdens 

kinderboekweek en mobiel 

inleefatelier/muurschilder: 

In 

overl

eg 

Indien 

gewenst 

       

Pijler D: Lokale media         € [vul in] 

Websites gemeente + stedenband, Como No, 

ondernemerswebsite stedenband, 

gemeentepagina Koerier of Stadsnieuws 

(overleg over column of andere manier van 

regelmatige publicatie) 

Hele 

jaar 

Inwoners 

van 

Tilburg 

e.o. 

Artikelen, 

achtergrondi

nfo, ‘wat kan 

ik doen?’, … 

Word 

vrijwilliger, 

word 

donateur, 

zet je kennis 

in 

vrijwilligers 

werven, 

donateurs 

werven 

Aantal 

vrijwilligers 

en 

donateurs 

neemt toe 

7.000 

Meer 

indien 

publicatie 

hah-blad. 

Gemeente, 

pers, eigen 

media 

3000 

Pijler E.  Lobbycampagne gem. politiek         € [vul in] 

Informeren van gemeenteraad, politieke 

partijen, ambtenaren 

In 

overl

eg 

met 

geme

ente 

Raadsled

en, 

wethoude

r en 

ambtenar

en 

Via Como 

No o.a. en 

persoonlijke 

contacten. 

Gemeente 

kan mdg’s 

realiseren 

o.a. via de 

Stedenband 

‘Onze 

campagne 

doet ertoe’, 

‘Onze 

organisatie 

stelt iets 

voor’. 

Stemgedrag; 

niet verder 

bezuinigen. 

45 Gemeente  

Totaal       60.107  € 15.000 

 


