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We zijn al een stuk onderweg naar de lente 2015.  Het is 

de hoogste tijd om weer iets op het front van de 

Stedenband te laten horen. En er is inderdaad een en 

ander te melden. 

U leest hieronder de mededeling van onze nu (oud) 

voorzitter Rob van Loon en daarnaast stelt onze nieuwe 

voorzitter zich aan u voor.  

De wijziging heeft plaats gevonden met ingang van 1 

januari 2015. Gelukkig blijft Rob wel werkzaam binnen 

ons bestuur. 

Beste Stedenbandbetrokkenen, 

Per 1 januari 2015 neem ik afscheid als voorzitter van 

de Stichting Stedenband Hoorn-Příbram. Na acht 

intensieve jaren, waarin ik met veel plezier en genoegen 

met een hecht bestuur heb samengewerkt, hebben we de 

banden tussen de beide steden goed kunnen 

onderhouden en verder kunnen uitbouwen op diverse 

fronten. In kunst, cultuur, sport, veiligheidsdiensten, 

onderwijs en in vele andere groepsverbanden hebben we 

van elkaar geleerd. 

 Als voorzitter van deze stichting heb ik zelf ook veel 

kunnen leren van de Tsjechen. Men loopt in Příbram 

'voor' op een aantal belangrijke zaken zoals 

destinatiepromotie en digitalisering. De reden dat ik 

afscheid neem als voorzitter, is voornamelijk het feit dat 

het tijd is voor 'vers bloed' en een nieuwe energie. Ook 

voor mij persoonlijk is het tijd voor nieuwe uitdagingen. 

Ik blijf betrokken bij de SSHP als bestuurslid. Ik vind het 

leuk om mijn kennis en contacten te blijven gebruiken en 

inzetten bij het onderhouden van de contacten. Ik dank 

het bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen en de 

prachtige samenwerking die we hebben gehad. Als 

bestuurder hoop ik nog voor lange tijd mijn bijdrage, in 

meer beperkte vorm, te kunnen blijven leveren.  

Wim Tartaud wens ik alle succes. Als kundig bestuurslid 

en penningmeester is Wim volledig op de hoogte van 

alle zaken die spelen binnen de stichting, en verwacht ik 

een vloeiende opvolging. 

Beste groet, Rob van Loon 

 

Nieuwe voorzitter stelt zich voor: 

Beste stedenbandbelangstellende, 

Mijn naam is Wim Tartaud. In januari 2007 ben ik lid 

geworden van het stichtingsbestuur met als 

aandachtspunt: sport. Ik nam deze post over van Frank 

v.d. Ven. In november 2008 heb ik het 

penningmeesterschap van Tom Koenis overgenomen. 

Mijn bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan door een 

aantal jaren voorzitter te zijn geweest van de 

badmintonvereniging HBV, tevens een aantal jaren 

voorzitter geweest van het district Noord-Holland-

Noord. 

Na het vetrek van Rob van Loon als voorzitter van het 

bestuur heb ik de voorzittershamer overgenomen, welke 

ik nog niet heb mogen ontvangen. Gelukkig blijft Rob 

nog lid van het bestuur, zodat al zijn kennis in ieder 

geval niet verloren gaat. 

Dit is voor mij weer een nieuwe uitdaging om aan een 

zeer gemotiveerd bestuur leiding te mogen geven. We 

gaan de komende 3 jaar weer een drukke periode 

tegemoet met de uitwisselingen met Příbram op het 

gebied van het “ Customs and Traditions in Europe as 

an Educational Concept for Preschool and Primary 

Education” project. 

Wim Tartaud 

VOORTZETTEN CONTACTEN 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al gemeld heeft Příbram 

een nieuw gemeentebestuur sinds 15 november 2014. 

Het heeft dan ook even geduurd voordat we op 

gemeentelijk niveau weer contact hadden. Maar met een 

brief van het nieuwe hoofd van de afdeling Onderwijs, 

Cultuur, Sport en Informatie werden we op de hoogte 

gesteld van de benoeming van de nieuwe burgemeester 

en loco’s en werd ons verteld dat ook het nieuwe 

gemeentebestuur zich verheugde op voortzetting van de 

contacten en nieuwe samenwerking. 

Nog eens even benadrukken dat het al lang niet meer 

gaat om zgn. “hulpcontacten van een welvarende stad  
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naar een hulpbehoevende stad”, om het maar eens bout 

te stellen. Dat is geen reden meer om een stedenband te 

onderhouden. 

De reden dat we deze Stedenband nog steeds aanhouden 

zijn de wederzijdse, vaak persoonlijke contacten die we 

leggen en onderhouden met burgers uit een stad in een 

ander Europees land. We proberen door middel van die 

contacten elkaar iets te vertellen over ons beider land. 

Geschiedenis, cultuur, kunst, maar ook onderwijs en 

zorg brengen op kleine schaal Hoornse en Pribramse 

mensen bij elkaar in een hedendaags Europa dat elkaar 

steeds meer naar de keel grijpt. Het is juist dat aspect dat 

het voor ons nog steeds boeiend maakt om contacten te 

initiëren en aan te houden.  

Het moet uiteraard wel van beide kanten blijven komen 

en we gaan ervan uit dat er ook in 2015 bloeiende 

contacten zullen ontstaan of worden aangehaald.  

En een project dat in maart gestalte gaat krijgen is het 

project Gewoontes en tradities in Europa, uitgezet door 

Europa voor voorbereidend en lager onderwijs. 

Aan dit project zullen uit Hoorn meedoen: Stichting 

Netwerk, SKH Kinderopvang en de Bernardus van 

Bockxmeerschool. De trekkers vanuit ons bestuur voor 

dit project zijn Brechje Munnik en Peter Snoeks. 

Dit project zal kinderen en (onderwijzend) personeel uit 

beide steden verbinden in contacten en samenwerking 

op het gebied van eigen gewoontes en tradities. 

Op 25 maart zal een Hoornse delegatie naar Příbram 

vertrekken om het project officieel te starten en 

vervolgens zal de eerste delegatie uit Příbram begin april 

naar Hoorn komen. 

 

 

 

 

 

 

KAAP HOORN 400 

Het zal u niet zijn ontgaan dat Hoorn in 2015 in het 

teken staat van Kaap Hoorn 400. Voor ons bestuur is dat 

ook een reden om te kijken naar een gelegenheid om 

Příbram daarbij te betrekken op een of andere manier. 

Hoe, wie en wanneer? Daar willen we hard aan werken 

de komende weken. En uiteraard houden we u van de 

ontwikkelingen op de hoogte via de Nieuwsbrieven of 

via onze site. 

Mocht u, vanuit uw belangstelling of organisatie een 

leuk idee hebben, dan horen wij dat graag van u.  

U kunt ons te allen tijde bereiken via 

info@stedenbandhoorn.nl   
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