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1. Het College stemt in met het Prestatieplan van Stichting Stedenband Haarlem – Mutare voor het jaar 
2013.  
2. Het College besluit aan Stichting Stedenband Haarlem – Mutare een subsidie te verstrekken van € 
71.674,00 ten behoeve van het prestatieplan 2013. Daarnaast ontvangt de stichting € 5.733,00 voor het 
project Digitale Schoolplein (Zimsurf). 
3. Het College besluit om de kosten van dit besluit te financieren uit de post ‘Stichting Haarlem – 
Mutare’, kostenplaats 1041.4756.5000, productnummer 01.02.01. Digitale schoolplein wordt 
gefinancierd uit de post 1041.4756.5000. 
4. De Stichting Stedenband Haarlem – Mutare ontvangt daags na de besluitvorming informatie over dit 
besluit.  
6. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Bestuur. 
 

 Oplegvel 
Collegebesluit 

Portefeuille mr. B. B. Schneiders 
Auteur Mevr. N. Slewe - Gombac 
Telefoon 5114310 
E-mail: ngombac@haarlem.nl 

 MS/COM  Reg.nr. 2012/432000 
Geen bijlagen kopiëren  

Onderwerp 
Prestatieplan 2013 Stichting Stedenband Haarlem - Mutare 

B & W-vergadering van  
18 december 2012 

 
DOEL: Besluiten 
 
 
Conform de Algemene subsidie verordening gemeente Haarlem kan het College besluiten over het 
Prestatieplan 2013 van de Stichting Stedenband Haarlem – Mutare. Op basis van dit prestatieplan wordt 
voor het jaar 2013 een budgetsubsidie aan de Stichting Stedenband Haarlem – Mutare verleend ter 
uitvoering van de in het prestatieplan neergelegde prestatie afspraken.   
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Onderwerp: Prestatieplan 2013 Stichting Stedenband Haarlem - Mutare  
Reg. Nummer: 2012/432000 
 
1. Inleiding 
Gemeente Haarlem heeft sinds 1991 een officiële stedenband met de gemeente 
Mutare in Zimbabwe. De stichting is opgericht om de relatie tussen beide steden te 
bevorderen, en vorm en inhoud te geven. Gemeente Haarlem maakt jaarlijks 
afspraken met de stichting over de uitvoering en invulling van de taken. De 
stichting heeft haar prestatieplan voor 2013 ingediend.  
 
2. Besluitpunten college 
 
1. Het College stemt in met het Prestatieplan van Stichting Stedenband Haarlem – 
Mutare voor het jaar 2013.  
2. Het College besluit aan Stichting Stedenband Haarlem – Mutare een subsidie te 
verstrekken van € 71.674,00 ten behoeve van het prestatieplan 2013. Daarnaast 
ontvangt de stichting € 5.733,00 voor het project Digitale Schoolplein (Zimsurf). 
3. Het College besluit om de kosten van dit besluit te financieren uit de post 
‘Stichting Haarlem – Mutare’, kostenplaats 1041.4756.5000, productnummer 
01.02.01. Digitale schoolplein wordt gefinancierd uit de post 1041.4756.5000. 
4. De Stichting Stedenband Haarlem – Mutare ontvangt daags na de besluitvorming 
informatie over dit besluit.  
6. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie 
Bestuur. 
 
3. Beoogd resultaat 
Met de verlening van de subsidie stelt gemeente Haarlem de Stichting Stedenband 
Haarlem - Mutare in staat om haar projecten en activiteiten uit te voeren. De 
subsidie die gemeente Haarlem verleent geeft de Stichting Stedenband Haarlem – 
Mutare een basis om haar werkzaamheden in Nederland en Mutare te verrichten. 
Voor details van de activiteiten, zie de bijlage ‘Prestatieplan 2013 Stichting 
Stedenband Haarlem – Mutare’. In het huidige coalitie akkoord is het werk van de 
stedenband als een speerpunt genoemd. Het college stelt vast dat zij de 
millenniumaanpak en de bestaande jumelages en stedenbanden zal voortzetten.  
 
4. Argumenten 
Gemeente Haarlem maakt jaarlijks afspraken met de stichting over de uitvoering en 
invulling van de taken. De stichting heeft haar prestatieplan voor 2013 ingediend. 
 
De stichting Stedenband Haarlem – Mutare richt zich op het ontplooien, 
ondersteunen en het duurzaam versterken van de band tussen Haarlem en Mutare. 
De stichting stimuleert een open dialoog, samenwerking op lokaal niveau, bevordert 
betrokkenheid en kennisoverdracht tussen Haarlemmers en Mutarezen.  
 
Ter realisatie van de doelstellingen organiseert de stichting zowel in Haarlem als in 
Mutare activiteiten op het gebied van: huisvesting, sport, gezondheidszorg, 
onderwijs en cultuur. De activiteiten richten zich op projecten voor jongeren, 
particulier initiatief en het ondersteunen van lokale organisaties.  
 
De stichting laat in het Prestatieplan 2013 verschillende en soms al lopende 
activiteiten zien. De stichting werkt met een betaalde kracht een groot en 
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gemotiveerd vrijwilligersbestand en stagiaires. Het accent van het werk van de 
betaalde coördinator zal in 2013 meer op die van de coach voor de vrijwilligers en 
de stagiaires liggen. In Mutare is er een Mutare City Link Board die die staf daar 
aanstuurt. De board in Mutare is verantwoordelijk voor de contacten met de 
gemeente Mutare, de uitvoering en de projecten in Mutare in overleg met de 
partners. Verder biedt de stichting een stageplek aan MBO, HBO of WO studenten. 
De stichting is geaccrediteerd als erkend leerbedrijf.  
 
Middels het in stand houden van de stedenband, levert de stichting een belangrijke 
bijdrage voor de lokale bevolking van Mutare. Voor het behouden van de 
stedenband pleiten de volgende argumenten:  

- de projecten komen ten goede aan de armsten van Mutare; 
- de stedenband is een signaal aan de Mutarese bevolking dat ze in deze 

moeilijke tijden niet in de steek worden gelaten; 
- de informatie voorziening over de problematiek in Zimbabwe en Mutare in 

het bijzonder in Nederland. 
-  

De subsidie is een basisbijdrage en garandeert continuïteit van de activiteiten 
De subsidie ad € 71.674,00 is conform de Kadernota 2013. De subsidie van de 
gemeente Haarlem kan worden gezien als een basis bijdrage. De subsidies uit 
andere bronnen maken de vele projecten mogelijk. De subsidie van € 71.674,00 is 
bestemd voor het verschaffen van een basis voor de stichting (het kantoor, de 
inventaris, personeelskosten) met behulp waarvan zij haar activiteiten en 
werkzaamheden kan verrichten en de coördinator. 
 
 
 
Conclusie beoordeling prestatieplan 
Na beoordeling van het prestatieplan komt het College tot de conclusie dat het in 
voldoende mate aansluit op de verwachtingen en doelstellingen die de gemeente 
Haarlem aan de stichting Stedenband Haarlem – Mutare stelt. Op basis van de 
beoordeling van het prestatieplan 2013 verleent het College aan de stichting 
Stedenband Haarlem –Mutare een subsidie voor het jaar 2013.  
 
5. Kanttekeningen 
 
 
Mutare bevindt zich in gevoelige economische en politieke omstandigheden 
De Stichting Stedenband Haarlem – Mutare opereert in een land met gevoelige 
politieke en economische omstandigheden. Benadrukt moet worden dat de stichting 
zich richt op lokale bevolking en samenwerkt met, maar onafhankelijk is van, de 
gemeente en andere organisaties. Aangezien Zimbabwe nog steeds in een diepe 
crisis verkeert, hoopt de stichting middels haar werkzaamheden een bijdrage te 
leveren aan de democratisering en ontwikkeling van het land.  
 
 
 
De financiële situatie van de stichting blijft precair 
De stichting verkeert in een zeer moeilijke financiële positie. Per 1 januari 2012 
werd de ID regeling waarvan de stichting gebruik maakt gestopt. In 2011 was dat 
bedrag 
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 € 56.487, = loonkostensubsidie voor drie stafmedewerkers. Door het stopzetten van 
deze subsidie zijn drie medewerkers bij de stichting ontslagen. Mogelijk heeft dat 
ook consequenties voor het halen van de doelstellingen van de stichting.  
 
Om de stichting de gelegenheid te geven om zelf naar een structurele oplossing te 
zoeken om het wegvallen van de ID banen te compenseren heeft in 2012 het college 
ingestemd in om de stichting eenmalig € 25.000,00 
te verstrekken om de ombuiging te kunnen maken naar een vrijwilligersorganisatie.  
 
 
6. Uitvoering 
De Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem ingaande 19 oktober 2012 
(Asv) ligt ten grondslag aan de subsidieverstrekking.  
 
8. Bijlagen 
‘Prestatieplan 2013 Stedenband Haarlem –Mutare’ 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 



AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE GEMEENTE HAARLEM 
Uiterste indieningsdatum: jaarlijks per 1 augustus 

T.a.v. Gemeente Haarlem Subsidiebureau, Postbus 511, 2003 PB Haarlem 

Gegevens Aanvrager 
Datum aanvraag: 

Naam organisatie en 
koepelorganisatie 

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare 

Correspondentieadres (bij 
voorkeur postbus opgeven!) Postbus 5508 
Postcode en woonplaats 2000GM Haarlem 

Telefoonnummer 
023-5324008 

E-mail adres mutare@antenna.nl 

Hoogte egalisatiereserve 
(indien aanwezig) 

Nvt 

Bank- of gironummer waar de 
subsidie op gestort wordt 3823435 

Informatie subsidie 
Subsidiejaar 2013 

Subsidieaanvraag bedrag € 77.200. Het betreft hier de geraamde subsidie van de gemeente 
Haarlem in de organisatie in Haarlem, die in Mutare en een 
bijdrage van € 5.700 voor de activiteiten op het gebied van 
Zimsurf,. 

U dient uw prestatieplan en eigen begroting, balans en financiële jaarstukken mee te sturen. 
Wij verzoeken u als bijlage specificaties of offertes mee te sturen. Aanvraagformulieren waarbij 
de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen. 
Wij verzoeken u als stichting/vereniging bij de eerste aanvraag een exemplaar van de 
oprichtingsakte en de statuten mee te sturen. 
De alaemene subsidieverordening kunt u vinden op: www.haarlem.nl/subsidies 

Verklaring bezoldigingsmaximum conform artikel 5 lid 3 ASV 
Hierbij verklaart de aanvrager dat hij gedurende de periode waarop de subsidieaanvraag betrekking 
heeft, voor wat betreft uit te keren loon en andersoortige beloningen als omschreven in artikel 6 van de 
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, de in dit artikel genoemde 
inkomensgrens als bezoldigingsmaximum in acht neemt en dat hij geen meldingsplicht heeft omdat 
het bezöldigingsmaximum genoemd in artikel 3a niet is overschreden. 
De inkomensgrens is ook van toepassing op eventueel extern ingehuurd interim personeel. 

Ondertekening 
Plaats 

Haarlem 
Datum 30 juli 2012 

Naam bestuurder R. de Nieuwe 
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Prestatieplan 2013 Stedenband Haarlem-Mutare 

1. Inleiding 

Voor u ligt het prestatieplan van de stedenband Haarlem-Mutare 2013. De enorme inflatie in 
Zimbabwe is inmiddels tot stilstand gebracht door het vervangen van de lokale munt de Zimdollar 
door de Amerikaanse dollar en de Rand. Daardoor begint de economie weer voorzichtig op te leven. 
Het begroten en betalen van projecten van de stedenband is daardoor ook voor ons een stuk 
eenvoudiger geworden. De problemen zijn echter niet opgelost. De oude machthebbers zijn er nog 
en proberen uit alle macht hun positie te behouden. Vooral op het gebied van de vrijheid van 
meningsuiting, persvrijheid, mensenrechten en rechtszekerheid valt er nog vee! te verbeteren. 
De stedenband werkt aan het reorganiseren van de eigen organisatie in Haarlem en Mutare. Dat is 
nodig doordat wij steeds minder middelen van de overheid en de institutionele 
ontwikkelingsorganisaties beschikbaar krijgen. De financiering van de essentiële activiteiten van de 
stedenband zal daardoor steeds meer via particulieren en bedrijfsleven tot stand moeten komen. Het 
transformatieproces om activiteiten via crowdfunding te financieren is niet eenvoudig maar hier zal 
ook in 2013 veel aandacht voor zijn. 
We blijven in 2013 actief op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, milieu, cultuur 
en sport. Voor het huisvestingsproject ondersteunen we hierin de nieuwe stichting Huisvesting. 
Zoveel mogelijk zijn activiteiten wederkerig. Ze worden uitgevoerd en opgezet in samenwerking met 
de mensen in Mutare. In Mutare zijn onze activiteiten met name gericht op projecten die ten goede 
komen aan mensen zelf, met name de armen en door de mensen zelf uitgevoerd. Belangrijk zijn de 
jongeren die worden ondersteund en opgeleid, waaronder veel schoolverlaters die anders kansloos 
zijn in de samenleving. Lokale organisaties worden opgebouwd en ondersteund. Juist in deze tijd is 
het nodig om het particulier initiatief in Mutare te blijven ondersteunen. Want vrienden in nood laat 
je niet in de steek. 

Capaciteit eigen organisatie 

Begin 2012 heeft de organisatie grote veranderingen moeten ondergaan waardoor er op dit moment 
nog maar 1 FTE (van 32 uur) werkzaam is bij de Stedenband. 

De reden hiervoor is dat de Haarlemse gemeenteraad besloten heeft dat per 1 januari 2012 de 
loonkostensubsidie in het kader van Instroom Doorstroom/WIW is stopgezet. Hierdoor raakte de 
Stedenband drie ID medewerkers per 1 januari 2012 kwijt. Tevens is er afscheid genomen van een 
WIW werker wegens gezondheidsproblemen en heeft de part time Sport coördinator haar functie 
neergelegd en is naar een andere organisatie vertrokken. Uiteraard heeft dit grote gevolgen voor de 
capaciteit van de organisatie. Voor 2013 is het wegens de zeer beperkte financiële mogelijkheden 
niet mogelijk niet mogelijk om gekwalificeerde mensen aan te nemen. De organisatie zal draaiende 
gehouden moeten worden doormiddel van het inzetten van stagiaires en vrijwilligers. Er zal in 2012 
een reorganisatieplan geschreven en geïmplementeerd worden gericht op het inzetten van 
vrijwilligers. 

Financiële kaders 

ln de afgelopen jaren heeft de stedenband het grootste deel van haar activiteiten gefinancierd met 
ondersteuning van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en subsidieregelingen. Door de 



veranderende insteek van de rijksoverheid is het verkrijgen van dit soort financiering veel moeilijker 
geworden en vraagt meer veel inzet bij acquisitie, monitoring en evaluatie. In 2012 is de ID 
loonkostensubsidie weggevallen en is er een verdere bezuiniging van 11.000 euro opgelegd 
waardoor de financiële situatie aanzienlijk slechter is geworden. 

Voor het uitvoeren van haar activiteiten is de Stedenband al enige jaren bezig om via het 
bedrijfsleven en particulieren financiering te vinden. In het kader van zijn afstudeerstage 
Management, Economie en Recht aan de Hogeschool INHolland Haarlem, heeft student Fabian 
Lenten onderzoek gedaan naar fondsenwerving voor de Stedenband Haarlem-Mutare. In dit kader 
startte in 2011 de campagne 100 FACES. In deze campagne krijgen de 25 sportleaders, 25 peer 
educators en 50 caregivers in Mutare een gezicht en wordt het publiek gevraagd hun werk financieel 
te ondersteunen. Ook in 2013 loopt deze campagne door. De Stedenband zal zich ook in 2013 
moeten blijven oriënteren op mogelijke financiering van haar organisatie en activiteiten. ^ 

Gezien de beperkte middelen, vooral op personeelsgebied, zal er in augustus 2012 een fact finding 
mission naar onze partners in Mutare plaatsvinden om te bepalen welke activiteiten de meeste 
aandacht zullen krijgen in 2013. 



2. Organisatie 

Bestuur in Haarlem 

Het bestuur van de Stedenband in Haarlem bestaat uit zeven leden en komt 10 maal per jaar bijeen 
om de lopende zaken te bespreken en besluiten te nemen op voorstellen van de staf. Het bestuur 
heeft tweemaal per jaar een gesprek met het gemeentebestuur. 

Sinds 2010 zijn de gemeentelijke gelden voor de coördinatie in Mutare gedelegeerd aan de 
stedenband. In Mutare is er een Mutare City Link Board opgezet die de staf in Mutare aanstuurt. De 
Board in Mutare is verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente Mutare, de uitvoering van 
de projecten in Mutare en het overleg met partners. 

Staf in Haarlem 
De Stedenband heeft bij het indienen van dit prestatieplan geen staf meer maar enkel 1 coördinator. 
Deze stuurt de vrijwilligers en de stagiaires aan. Het accent van werk van de betaalde coördinator 
komt in 2013 meer op die van coach voor de vrijwilligers en stagiaires te liggen. 

Stages 
De Stedenband biedt al jaren gelegenheid tot het lopen van stage aan studenten van MBO, HBO en 
WO. De stedenband is geaccrediteerd door o.m. het GOC als leerbedrijf. In 2012 zal er worden 
geworven voor zes tot acht stageplaatsen in schooljaar 2012- 2013. Zoals het er nu naar uitziet . 
komen de volgende stageplaatsen beschikbaar. Of en hoe deze zullen worden ingevuld is ook 
afhankelijk van het aanbod van stagiares. 
Stage CIOS student voor activiteiten op de basisscholen in kader van een reis naar Mutare en 
ondersteuning.bij stages van ClOSsers in Mutare 
HBO studenten sport voor het ontwikkelen van sport/sponsoring activiteiten in Haarlem 
HBO/MBO student voor videomontage / beheer Facebook /evt website 
HBO/WO Pedagogiek/CMV student voor het ondersteunen van de onderwijsactiviteiten en het 
ontwikkelen van onderwijs en of culturele activiteiten in Haarlem en Mutare 
HBO/WO Pedagogiek/CMV student voor het ondersteunen van de theateractiviteiten in Mutare en 
andere culturele activiteiten in Haarlem en Mutare 
HBO/WO student voor organiseren van de activiteiten / campagne 100 faces 
HBO/WO student smal business voor het ontwikkelen van een verdienmodel voor educatieve 
uitzendingen naar Mutare 

Vrijwilligers 
De Stedenband heeft zeer verschillende vrijwilligers. Sommigen vrijwilligers zijn betrokken als -
adviseur, anderen voeren praktische activiteiten uit, anderen werken enkele dagdelen op het 
kantoor of zijn intensief betrokken bij projecten. 

Administratief medewerker: wordt vervuld door Yvonne Brundle 
Vertaler-
Coördinator culturele projecten 



Coördinator educatieve projecten wordt ingevuid door Kees van Dooren 
Leden redactie / redacteur 
Marktmeester: beheerd de informatiekraam en zorgt voor bezetting tijdens stedelijke activiteiten 

Staf in Mutare 
In Mutare zijn 4 stafleden actief. Ze coördineren de activiteiten van sport, cultuur gezondheidszorg 
en huisvesting. Zè vallen sinds medio 2010 onder de Mutare City Link Board. Er vindt regelmatig 
overleg plaats tussen de staf in Mutare en Haarlem. De Board is de counterpart van het bestuur van 
de Stedenband. Naast de staf ondersteund de Haarlemse stichting de 25 sportleaders, 25 peer 
educators en 50 caregivers in Mutare. 



Activiteiten in Haarlem en Mutare 

3.1 Onderwijs 

Een reis naar Mutare 
Doel: leerlingen van basisscholen kennis laten maken met het dagelijks leven van kinderen in een 
stad in Afrika. 

'Een reis naar Mutare' bestaat uit 7 lespakket gericht op kinderen van het basisonderwijs. Per groep 
is een apart lespakket gemaakt, gericht op onderwerpen die aansluit bij de belevingswereld van de . 
leerling. Voor elk lespakket is een leskist met Afrikaanse materialen beschikbaar. Daarnaast is een 
sportpakket toegevoegd, gericht op alle groepen onder de titel 'Back to Eiasic' en twee speurtochten 
Afrikaanse kunst - een voor jongere leerlingen, een voor oudere leerlingen - verbonden aan de 
beeldenroute in de Damast- en Spaarnoogstraat in Haarlem en een cursus Afrikaanse muziek. 

Het lespakket wordt aangeboden aan alle Haarlemse basisscholen voor een sterk gereduceerd tarief 
(van €. 250 naar €. 50,-) waarbij de deelnemende school een inspanningsverplichting aangaat om een 
fondswervende activiteit voor de stedenband te verrichten. 

We verwachten dat in 2013 dit programma wordt uitgevoerd door 6 scholen met in totaal 2.000 
leerlingen. 

In het schooljaar 2012-2013 wordt er eeri combinatie ontwikkeld met de WaKaWaKa foundation 
waarbij Haarlemse scholen zullen worden gekoppeld aan scholen in Mutare. Doel wordt daarbij om 

Een reis voorbij de Evenaar 
Doel: leerlingen yan basisscholen kennis laten maken met het dagelijks leven van kinderen in Afrika 
door middel van digitale leermiddelen. 

In 2012 wordt een aanvang gemaakt met 'Een reis voorbij de Evenaar' doel is een programma te 
maken voor het digitale schoolbord dat in het verlengde ligt van 'Een reis naar Mutare'. Het gaat 
hierbij niet om een eenvoudige omzetting van het bestaande programma naar een digitale versie, 
maar het geheel herzien van het onderwijspakket en daarbij gebruik maken van de mogelijkheden 
van het digitale schoolbord. 

Voor de realisering van dit programma is samenwerking nodig met een Hogeschool - stages van 
studenten voor de digitale component-en Universiteit-voor de onderwijsinhoudelijke kant. 

Educatief lesprogramma Zimsurf 
Doel: middelbare scholieren laten kennismaken met de problemen van een land in Afrika. 

Zimsurf is een internetprogramma gericht op leerlingen van vmbo, havo en vwo. Het sluit aan op het 
competentiegericht leren. In het programma staan profielen aan de hand waarvan de leerlingen 
opdrachten uitvoeren. In 2009/2010 is voor het programma een content management system 
gemaakt en is het programma geactualiseerd. Tevens zijn een aantal profielen toegevoegd zoals die 
van watermanager. 
Het vernieuwde Zimsurf werd gepresenteerd tijdens de Onderwijsbeurs in januari 2011 waarna de 
Stedenband een publiciteitscampagne organiseerde en scholen gericht benaderde om het 



programma in hun lespakket op te nemen. De Kick off van het programma was in het voorjaar 2011 
in het Schoter Scholengemeenschap. 

In 2013 is het doel om het Zimsurf programma door tenminste 10 scholen te laten worden 
opgenomen in het lespakket. Met de structurele subsidie digitaal schoolplein van de gemeente 
Haarlem wordt een deel van lopende kosten van dit onderwijsprogramma betaald. 

Op de NCDO Onderwijs Netwerkdag in Amsterdam op 13 juni 2013 zal het programma worden 
gepresenteerd. 

3.2 Huisvesting 

Stichting Huisvesting Haarlem-Mutare 
In 2012 is er een nieuwe stichting opgericht om de financiën te beheren van het huisvestingsproject. 
Omdat de komende projecten in Chikanga (zie hieronder) om aanzienlijke investeringen gaan , en 
daarmee gepaard gaande financiële risico's, is besloten het huisvestingsproject in een aparte 
stichting onder te brengen. De continuïteit is hiermee beter gewaarborgd. De twee stichtingen 
werken wel samen in de uitvoering van projecten. Deze samenwerking zal worden vastgelegd in een 
convenant waarbij de stichting Huisvesting gebruik zal maken van kantoor en personele 
ondersteuning van de Stichting Stedenband. De Stedenband coördinator zal zich als adviseur 
opstellen voor deze stichting. 

3.3 Gezondheidszorg 

Peer Education Mutare 
Doel: preventie vari verspreiding van soa's inclusief hiv/aids onder jongeren. Bevorderen van 
seksuele gezondheid onder jongeren door middel van peer education. 

Peer education is een methode om een problematiek op directe wijze onder de aandacht te brengen 
van de doelgroep door voorlichting en activiteiten te laten organiseren door mensen uit de 
doelgroep. Dit wordt gedaan door jongeren georganiseerd in het Teen HIV Prevention Programme 
(THPP). 
In het peer education project in Mutare geven jongeren voorlichting aan andere jongeren over soa's; 

hiv/aids en seksuele gezondheid. De voorlichting wordt gegeven in jongerencentra, op scholen, via 
counseling in klinieken, informatiepunten op festival. Sinds 2010 wordt ook voorlichting gegeven 
door gehandicapte jongeren aan gehandicapte jongeren op de scholen en instituten voor 
gehandicapte jongeren. De voorlichting aan gehandicapte jongeren is belangrijk omdat zij een 
kwetsbare groep zijn. 
30 peer educators zijn actief in Mutare in THPP. Zij bereiken per kwartaal 5.000 jongeren, waaronder 
500 gehandicapte jongeren. 

Vanaf 2009 is gewerkt aan de kwaliteit van de peer education activiteiten door het ontwikkelen van 
een cursus i.s.m. Africa University. De jongeren zijn daardoor beter getraind in de inhoud van hun 
voorlichting en in communicatie. 
In 2012 wordt een training gegeven op basis van een methodiek ontwikkelt door Rutgers Nisso Groep 
- Youth Incentives. In deze training wordt intensief ingegaan op seksualiteit, gedrag en 
communicatie. 
De twee trainingen maken dat de peer educators optimaal zijn getraind voor het geven van 
voorlichting en counseling. 



In 2010 is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van THPP tot een zelfstandige organisatie. 
THPP valt nu officieel onder het Mutare Health Department. Hoewel het Health Department 
voorlichting ziet'als een belangrijke taak brengt de aard van de organisatie met zich mee dat de 
jongeren van THPP niet optimaal en flexibel kunnen functioneren. In 2012 wordt THPP een 
zelfstandige organisatie (stichting) met een eigen bestuur. De organisatie is dan beter in staat beleid 
te formuleren en is in staat subsidies te verwerven waardoor de afhankelijkheid van de Stedenband 
vermindert. 

Brede samenwerking met andere organisaties in Zimbabwe om een netwerk te vormen in het land 
wordt nagestreefd. 

Home Based Care 
Doel: zorg door vrijwilligers voor zieken en ouderen in de townships van Mutare 

In Mutare geven 50 caregivers zorg aan mensen en hun families in de townships van Mutare. De zorg 
bestaat uit voorlichting voor patiënt en familie, eenvoudige dagelijkse zorg (wassen, verzorgen van 
wonden e.d.), verstrekken van schoonmaak- en verzorgingsmiddelen en eenvoudige medicijnen 
(zoals paracetamol, wondzalf e.d.). 
De caregivers worden van beschermingsmiddelen voorzien en krijgen een kleine vergoeding voor hun 
werk. 
De caregivers worden begeleiding door de verpleegkundigen van het Mutare Health Department. 

Voor de caregivers worden cursussen georganiseerd om hun kennis up to date te houden en hen de 
mogelijkheid te geven om als verzorger elders werk te vinden. 

De caregivers bereiken per jaar ruim 800 patiënten en leggen ruim meer dan 8.000 huisbezoeken af. 

Fondsenwerving en voorlichting campagnelOO Faces 
Doel: fondsen werven voor projecten in Mutare en aandacht voor gezondheidszorg in een 
ontwikkelingsland. Het streven is voldoende donoren te vinden om de projecten in de toekomst te 
financieren. Daarbij willen we tevens aandacht vragen voor de positieve bijdrage die mensen in hun 
gemeenschap leveren 

In 2012 organiseert de Stedenband voor gezondheidszorg een sponsorloop, een benefietavond en 
activiteiten op scholen tijdens projectweken. Dit zijn een paar voorbeelden uit de actie 100 Faces die 
eind 2011 van start is gegaan voor Home Based Care, Peer Education en Sport. In de actie worden de 
mensen die het werk doen in Mutare belicht. 

Het doel voor 2013 is om de 100 faces campagne uit te breiden en activiteiten te organiseren en aan 
deel te nemen die zorgdragen voor het grootst mogelijke rendement. De fact finding mission van 
augustus 2012 zal hier een duidelijk beeld verschaffen. 

3.4 Sport 

Fondswerving voor MHS 
Doel: fondsen werven voor projecten in Mutare en aandacht voor sport in een ontwikkelingsland. 

In 2012 organiseert de Stedenband voor het sportproject in samenwerking met Haarlemse 
sportverenigingen een sponsorloop, een benefietavond en activiteiten op scholen tijdens 
projectweken. Dit zijn een paar voorbeelden uit de actie 100 Faces die in 2011 van start is gegaan 



voor Home Based Care, Peer Education en Sport. In de actie worden de mensen die het werk doen in 
Mutare belicht. Het streven is voldoende donoren te vinden om de projecten in de toekomst te 
financieren. Daarbij willen we tevens aandacht vragen voor de positieve bijdrage die mensen in hun 
gemeenschap leveren. 

CIOS Stages in Mutare 
Doel: CIOS studenten leren activiteiten op te zetten en te functioneren in vreemde culturele 
omgeving 

5 CIOS studenten gaan in 2012 naar Mutare om een maand stage te lopen bij de Mutare Haarlem 
Sportleaders (MHS). MHS is een door Calibris1 erkende stageplek. CIOS studenten kunnen daarom 
officieel stage lopen bij MHS in Mutare. Tijdens de stage leren de studenten om te functioneren in 
een (cultureel) andere omgeving. Ze organiseren samen met de Sportleaders een sportfestival in 
Mutare. 

Het doel is om in 2013 vier of meer studenten van het CIOS voor een stage naar Mutare sturen. 

CIOS en InHolland Stages Haarlem 

In 2Ó12 zijn er 2 studenten van het ClOSidie stage lopen bij de Stedenband in Haarlem. Tevens zijn er 
2 student van het programma Spert en Bewegen van InHolland die een halfjaar stagelopen. Doel is 
om voor 2013 hetzelfde aantal stages van deze twee organisaties te laten plaatsvinden. 

Doel: ClOS/InHolland studenten betrekken bij ontwikkelingssamenwerking 

Twee CIOS en twee InHolland studenten lopen stage bij de Stedenband. Ze organiseren activiteiten 
op scholen en in buurten in Haarlem voor de Stedenband. Daarbij organiseren ze sponsoractiviteiten 
voor MHS. 

De InHolland Sport en Beweging studenten organiseren verschillende activiteiten die betrekking 
hebben op fondsenwerving via het organiseren van sportevenementen. 

In 2012 waren de belangrijkste evenementen: 

Lopen voor Mutare 2012 

In 2012 is er gestart met het project Lopen voor Mutare. Dit is een initiatief van de stagiaires van 
InHolland Voor de Life Fit Grachtenloop op 15 juni 2012 zijn er hardlopers geworven die een 
financiële bijdrage leveren waarmee zij de Stedenband steunen. Als tegenprestatie krijgen zij een 
hardlooptraining en een loopshirt met daarop de tekst "Ik loop voor Mutare". In 2013 zal hier op een 
vervolg plaatsvinden onder leiding van de dan aanwezige sportstagiaires. 

Voetballen voor Mutare 2012 

Er is een groot voetbaltoernooi voor Pupillen georganiseerd op het veld van Alliance waarbij elk team 
een Afrikaans land presenteerde. Kinderen en ouders kregen middels een stand informatie over 
Mutare en de activiteiten van de Stedenband. 

1 Kenniscentrum Calibris is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van 
de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport. 
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Judoclinic Grote Markt 2012/13 

In 2012 wordt er een grote Judoclinic op de Grote Markt georganiseerd door de Stedenband. De 
ambassadeur van de Stedenband, Elco van der Geest, die in 2012 meedoet aan de Olympische 
Spelen, zal daar, samen met collega Olympische judoka's, aan 400 Haarlemse kinderen een clinic 
geven. De bedoeling is om zo veel mogelijk publiciteit te genereren en wellicht een wereldrecord te 
breken. Indien succesvol zal deze clinic ook in 2013 plaatsvinden. 

Doel is om deze activiteiten verder door te zetten in 2013 en om een 3 tal nieuwe activiteiten te 
laten bedenken door de verschillende nieuwe sportstagiaires. 

3.5 Cultuur 

Gierzwaluwproject 
In 2012 bestaat de Stedenband Haarlem-Mutare 20 jaar. Dit is een vriendschapsband tussen de 
steden Haarlem en de stad Mutare in Zimbabwe. Deze band wordt gesymboliseerd door de 
gierzwaluw. De gierzwaluw overwintert in Mutare en broedt in het voorjaar in Haarlem. De 
gierzwaluw staat symbool voor onze stichting en ons werk. Het is een trekvogel die een paar 
maanden per jaar naar Nederland komt om zich voort te planten, de rest van het jaar brengt hij door 
in zuidelijk Afrika. De gierzwaluw symboliseert de band tussen Haarlem en Mutare en de uitwisseling 
tussen deze steden. Het diertje heeft een sterk symbolische waarde. Het belichaamt sociale kwesties 
zoals migratie, grensoverschrijdend gedrag, burgerschap - autochtoon/ allochtoon bepaling en de 
relevantie ervan, ontwikkelingssamenwerking en uitwisseling. In Mutare kondigt de gierzwaluw het 
regenseizoen aan en is daarom daar 
en vogel met een mythische betekenis 

In 2012 zijn en worden er een aantal activiteiten uitgevoerd. Een aantal daarvan lopen ook door in 
2013 waaronder een educatieve website www.haarlem-mutare.nl/gierzwaluw . Andere projecten 
zijn nog in ontwikkeling. 

DE GELUKKIGE PRINS 
Op 27 januari 2013 vindt er in de Toneelschuur een eenmalige voorstelling muziektheater plaats. 
Deze voorstelling DE GELUKKIGE PRINS naar Oscar Wilde zal worden uitgevoerd door het Wings 
Ensemble onder regie van Javier Lopez de Pion, 
Met deze eenmalige muziektheatervoorstelling naar het sprookje van Oscar Wilde viert de 
Stedenband Haarlem-Mutare dat ze de volwassen leeftijd heeft bereikt van 21 jaar. De gierzwaluw 
staat symbool voor de stedenband en haar werk. Een kleine trekvogel die vanuit zuidelijk Afrika 
helemaal naar Nederland komt om zich voort te planten, en dan de hele weg terugvliegt. 
Als hij in Haarlem gezien wordt weten we dat de zömer is begonnen en als hij dan weer in Mutare 
gezien wordt weten de mensen dat de regentijd begint. Omdat de regentijd is in Afrika zo belangrijk 
is, is het daarom het ook volstrekt verboden om deze magische vogel te doden. 
De zwaluw is de boodschapper die de wereld kent. Hij staat voor wat de mensen bindt, hun 
samenleving, zoals migratie, burgerschap, samen delen, samen leven, of je nu autochtoon bent of 
gast. De stedenband doet dat door vrijwilligers in de sport, cultuur, wonen en gezondheidszorg naar 
Mutare te sturen om er te werken. Én we laten Mutarezen naar Haarlem komen voor 
sportuitwisselingen en om ons hun cultuur te leren kennen (Verfrollerbrug / beelden/ gedichten). 
De stedenband is voor de Haarlemse kinderen een venster op Afrika en werkt zowel in Haarlem als in 
Mutare. 
Met deze eenmalige voorstelling die onbezoldigd is gemaakt hopen we geld beschikbaar te krijgen 
voor het broodnodige werk in Mutare, Zimbabwe. 



Productie: Stedenband Haarlem-Mutare, Dik Bol, Verteller/zangeres: Gerrie de Vries, Muziek: Wings 
Ensemble onder leiding van Leendert Booyens, Regie: Javier López Pinón,- Decor: Rieks Swarte 

3.6 Private Public Partnership on Stage 
Doel: d.m.v. stages kennis over internationale verhoudingen, interculturele communicatie en sociale 
vaardigheden en technische vaardigheden in een andere realiteit onder studenten bevorderen. 

Studenten (MBO/ HBO) lopen in teams stage in Mutare. De Stedenband is initiatiefnemer en 
coördinator. De Stedenbandorganisatie in Mutare zorgt voor stageplekken en coördinatie in 
Zimbabwe'. De Stedenband regelt de praktische zaken van de stage zoals zorg voor kwalitatief goede 
stageplek (werken en wonen), contacten met partners in Zimbabwe en bereidt studenten voorop 
stage d.m.v. cursussen. 

Samenwerking met het bedrijfsleven wordt gezocht om het project ook financieel duurzaam te 
maken. Voor het bedrijfsleven is van belang dat de studenten leren functioneren in een vreemde 
cultuur en beter leren omgaan met buitenlandse contacten. 
De eerste projecten waar we ons op richten zijn sportstages en community toerisme. De sportstages 
worden ontwikkeld in het verlengde van de ClOS-stages in Mutare (zie sport). Voor het ontwikkelen 
van duurzaam toerisme zijn heeft een studente van Hogeschool INHolland een afstudeerscriptie 
geschreven met aanbevelingen. 

3.7 Facebook Stedénbandkrant en website 
Doel: bereiken van een breed publiek over ontwikkelingssamenwerking en kennismaking met het 
leven van mensen in een stad in Afrika. 

In 2012 - 2013 zal er een volledig gemoderniseerde website gemaakt worden die een veel 
eigentijdser en commerciëlere look zal hebben op basis van een content management system 
waardoor een breder aanbod mogelijk wordt en de site ook interactief kan worden. 

De Stedenband maakt een digitale nieuwsbrief die 9 keer per jaar verschijnt en door 1.000 abonnees 
wordt ontvangen. In de nieuwsbrief staan korte stukjes die verder zijn uitgewerkt op de website van 
de Stedenband. Vanuit de nieuwsbrief kan worden doorgelinkt naar de artikelen op de website. 
Website: 50.000 bezoekers, 250.000 hits. 

Daarnaast zal er actief een facebook pagina worden beheer. 

Afhankelijk van te verkrijgen projectsubsidies en aansprekende projecten zal er overwogen worden 
om een stedenbandkrant in 2013 te laten verschijnen. 
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STICHTING STEDENBAND HAARLEM-MUTARE 2013 

Baten 

Begroting 
2013 

Begroting 
2012 

Rekening 
2011 

GemeenteHaarlem 59.000 59.000 55.571 
Gem Haarlem coördinatie Mutare 22.500 22.500 23.382 
Idem, sport coördinatie 26.000 26.000 29.000 
l/D bijdrage 0 0 56.484 
Onderwijsproject 1.000 1.000 1.275 
Huisvestingsproject 0 0 18.384 
Zimsurf 5.700 5.700 5.700 
Gezondheidsprojecten 20.000 0 29.665 
Sportprojecten 5.000 0 16.848 
Cultuurprojecten 5 000 0 8.496 
Overige inkomsten 5.000 3.300 16.219 

Totale baten 149.200 117.500 261.024 

Lasten 

Overhead Haarlem 
Personeelskosten 
extra personeel ivm projecten 
Reis- en verblijfkosten 
Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 
kosten accountant 

94.700 
58.000 
15.200 
1.000 
7.000 
6.500 
7.000 

90.500 
57.000 
16.500 
1.000 
6.000 
6.000 
4.000 

183.649 
152.145 

0 
4.756 
8.241 
9.939 
8.568 

Overhead Mutare 
Personeelskosten (allowances) 
Begeleiding Cees/lnemarie 
Huisvesting/kantoor en vervoer 

Communicatiekosten 
Stedenbandkrant 
Website 
Activiteiten 

21.000 
12.000 

0 
9.000 

6.500 
2.000 
4.000 

500 

22.500 
12.000 
1.500 
9 000 

4.500 
0 

4 000 
500 

17.950 
17.950 

0 
0 

6.696 
6.696 

0 
0 

Sportprojecten 
Johan Cruijff Foundation 

Cultuurprojecten 
Campagne 

Huisvestingsproject 

Gezondheidsprojecten 
Overleven in Mutare 
Peer education in Haarlem 

0 
0 

5.000 
5.000 

20.000 
20.000 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

10.412 
10.412 

3.406 
3.406 

7.515 

28.466 
27.541 

925 

Onderwijsproject 
A trip to Haarlem 
Algemene kosten 

Totale lasten 

2.000 
1.000 
1.000 

149.200 

0 
0 
0 

117.500 

1.843 
1.000 

843 

259.937 

Exploitatie saldo 1.087 
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Toelichting Stedenband Haarlem-Mutare 2013 

Inkomsten 

De subsidie voor 2013 is gebaseerd op het bedrag van 2012. Op basis van de door de 
gemeente opgestelde uitgangspunten is geenm rekening gehouden met ene trend. 

Sportcoordinatie 
Betreft een structurele bijdrage van de gemeente Haarlem voor deze specifieke 
coördinatie. 

Onderwijsproject 

Betreft een bijdrage per school van € 250,- voor de uitvoering van het project. 

Diverse inkomsten 
Voor 2013 zijn voor diverse projecten bijdragen van derden geraamd. De aanvraag 
van deze projecten is nog in voorbereiding. 
Uitgaven 

Overhead 
Voor de begroting 2013 wordt rekening gehouden met een bezetting van 1 formatieplaats. 
Daarna is een budget geraamd voor tijdelijke inhuur en/of onkostenvergoedingen voor 
vrijwilligers. 

De huur heeft betrekking op de ruimte in het Mondiaal Centrum 

Communicatiekosten 
Het betreft hier de kosten van de Stedenbandkrant en het in dé lucht houden van de 
website. 
Projecten 
De diverse projecten hebben een link met de verkregen ofte verkrijgen subsidies 
en/of bijdragen. De diverse projecten zijn voor de stichting minimaal kostendekkend. 
Voor een omschrijving van de projecten wordt verwezen naar de toelichting bij de 
inkomsten. 



S T E D E N B 

C I T V L I N K 

Gemeente Haarlem, Subsidiebureau 
Postbus 511 
2003PB Haarlem 

Ten behoeve van het jaarlijkse subsidie doe ik u hierbij de volgende stukken toekomen: 

1. Prestatieplan 2013 met bijbehorende begroting. 
2. Verslag 1 e halfjaar 2012 met bijbehorend financieel overzicht. 
3. Aanvraagformulier subsidie gemeente Haarlem. 
4. Controle verklaring onafhankelijke accountant inzake de gewaarmerkte subsidiedeclaratie 2011. 

Het betreft hier een afschrift van een eerder via de email toegezonden exemplaar. 
5. Beleidsplan reorganisatie ter onderbouwing van een eerder door het college toegekend extra 

subsidiebedrag van € 25.000. 

Ten aanzien van punt 5 wil ik nog vriendelijke verzoeken om ons p korte termijn een voorschot op dit 
deel te verlenen. Wij hebben reeds een deel voorgefinancierd en onze liquiditeitspositie is hierdoor 
duidelijk verzwakt. 

Met vriendelijke groeten, 

Rob de Nieuwe 
Penningmeester 

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare Bezoekadres: Mondiaal Centrum, Lange Herenvest 122 te Haarlem 
PostbusiS5(ffl, 2000sGM Haarlem 1 sss < s}©B-maih5müft§*rê@antenna.nl Website: http://www.haarlem-mutare.nl 
Telefoon: 023-5324008 Giro: Postbank 3823435 KvK nr. S41225602 
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