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Opening
Ingekomen post
Jaarslag 2018
Financieel verslag 2018
Jubileum Stedenband
Art delegatie
Rondvraag en aansluitend diner

Opening door de voorzitter
Na een aanwezigheidsregistratie en het doen van een drankje heet onze voorzitter Peter van
Mierlo rond 18.15 uur iedereen welkom bij Zomerlust. Vervolgens kondigt hij het programma aan
voor deze avond. De tijden zijn deels aangepast i.v.m. een verschuiving van het diner.
Ingekomen post
Opzegging lidmaatschap 5
Nieuwe leden 9
Totaal 57 betalende leden
Ingekomen post 1;Verslag “Wat ik geleerd heb in Japan” door Esther van de Broek.
Jaarverslag 2018
Van 17 tot 23 november 2018 is er een Art delegatie van 10 personen naar Japan geweest.
Het verslag hiervan is op de site www.tilburgjapan te lezen.
Financieel verslag 2018
Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de leden. Jan van Reijsen stelt een vraag over de post
die betrekking heeft op de Art delegatie reis 2018. De vraag werd naar tevredenheid toegelicht
door Ronald Engel.
Jubileum Stedenband Minamiashigara, delegatie september 2020
Peter van Mierlo vertelt dat er onlangs e-mailverkeer heeft plaatsgevonden tussen hem en
voorzitter mister Ichikawa. Het idee bestaat dat het cadeau, een handgemaakt houtwerk met
mozaïek, voor het 30-jarig bestaan in september 2019 aan de Gemeente Tilburg overhandigd
wordt door een kleine Japanse delegatie van zo’n 5 personen.
De exacte datum hiervoor ligt nog open.
Jan van Reijsen geeft aan hier niet van op de hoogte te zijn. Wendy Weijtmans beaamt dit; toen
we in Japan waren, heeft er een gesprek plaatsgevonden met het Bestuur. Van dit voorstel was
op dat moment geen sprake. Het voorstel was toen om in september 2020 een delegatie naar
hier te laten komen voor overhandiging van het cadeau en dan tevens het jubileum te vieren. Hun
voorstel is om dan met een groter gezelschap te komen dan gebruikelijk en ook hoeft de
uitwisseling geen vast thema te hebben.

Peter van Mierlo geeft aan dat er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in dit verhaal. Hij zal ons
hiervan volledig op de hoogte houden.
Mocht het wellicht definitief worden in september dan zoeken we enkele gastgezinnen. Enkele
leden melden zich direct hiervoor aan. Het vinden van voldoende Home Stay plaatsen zou geen
probleem zijn, gezien voldoende leden nu al aangeven dit heel graag te doen.
Ook moet er dan een dagprogramma opgesteld worden. Verschillende ideeën worden
voorgesteld zoals een stadswandeling, een bezoek aan de kerk of een bezoek aan Madurodam
benoemt Margot Hutten. Het hoeft allemaal niet zo duur te zijn.
Tevens zijn etentjes thuis ook goedkoper en vaak ook gezelliger zegt Jan van Reijsen.
Jan en Wendy Weijtmans stellen voor zodra de datum bekend is en het voorstel definitief is, een
activiteitenplan op te stellen.
Peter van de Wiel benoemt dat de vereniging op deze manier niet kan blijven bestaan. Hoe nu
verder? We hebben inmiddels diverse pogingen gedaan. De gemeente wil inderdaad niet
meewerken benoemt Wim Hooijen. De Gemeente mag zelf aan Japan uitleggen dat de
vereniging niet kan blijven bestaan zonder subsidiëring stelt Peter van de Wiel voor.
We weten niet of er nog middelen zijn om in de toekomst nog uitwisselingen plaats te laten
vinden, aangezien het potje langzaam leeg raakt. Op den duur wanneer er geen veranderingen
plaats gaan vinden, vrezen we geen andere mogelijkheid te hebben, dan de vereniging op te
moeten heffen benoemt Peter van Mierlo. Dit vinden we allen zeer triest, daar we allen veel
waarde hechten aan het bestaan van de Stedenband.
Presentatie reis ART delegatie 2018
Gezien de verplaatsing van datum op zeer korte termijn is de opkomst vandaag niet groot.
Helaas zijn degenen die de presentatie zouden houden vanavond verhinderd.
Met het laten zien van een aantal foto’s hebben we een korte indruk gegeven van de reis.
Rondvraag
Hoe zit het nu met de kosten van de website vraagt Marcel van den Broek.
Het service contract loopt momenteel nog bij Aceview benoemt Ronald Engel.
Esther van den Broek biedt aan om een berekening mogelijke kostenvermindering voor de
website te maken. De reacties hierop zijn positief. We zien het voorstel graag tegemoet.
Afsluiting
Zodra er enige bekendheid is over de planning van de delegatie uitwisseling m.b.t. het 30-jairg
jubileum en overhandiging van het cadeau horen wij dit direct, belooft Peter van Mierlo.
Om 21.30 uur sluit Peter van Mierlo de vergadering.

