
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan. 
 
 

Wij, Douzelage Meerssen, zijn een vereniging van een vijftigtal betalende leden ( contributie 15 Euro 

per jaar) die als doel hebben om het gedachten goed van het Verenigd Europa op allerlei manieren in 

stand te houden. Wij hebben een stedenband met een middelgrote stad per EU land, dus wij zijn 

gejumileerd met 27 andere Europese steden, inclusief Groot Brittannië waarschijnlijk als associated 

member. Met deze steden wisselen wij allerlei zaken uit op gibed van cultuur, sport, maar ook 

allerlei sociale thema’s komen aan de orde. Het doel is om met elkaar in overleg te gaan en van 

elkaars problemen en daartoe gevonden oplossingen te leren. Vaak wordt door een van onze 

zustersteden   of door onszelf het initiatief genomen om een dergelijk project uit te werken en via                   

subsidies van Europe for citizens of via Erasmus projecten ( voor middelbare scholieren) het 

desbetreffende project gefinancierd te krijgen. Het organiseren van deze projecten wordt verzorgd 

door een actieve werkgroep in Meerssen die maandelijks (ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar komt). 

Eenmaal per jaar is er een general meeting in een zuster gemeente en daar wordt dan een overzicht 

gegeven van wat Douzelage Europe in het afgelopen jaar georganiseerd heeft en alles wat per stad 

gedaan is en wordt kort geëvalueerd. De plannen voor de komende periode worden uit de doeken 

gedaan en er wordt gevraagd aan iedere stad om mee te participeren. 

 

 
Voor 2021 staan de volgende evenementen op stapel 

Deelname aan het project, geinitieerd door Skofja Loka met de titel Juniors for senior active ageing. 

De eerste bijeenkomst van dit project zal  plaats vinden op 26,27 en 28 augustus in Koszeg ( 

Hongarije ). Hoe de overige projecten vorm gegeven zullen worden is op dit moment nog niet 

bekend en zal afhankelijk van de ontwikkeling van de Corona pandemie voledig of in afgeslankte 

vorm plaatsvinden. Een leerling zal onder begeleiding van een lerkracht deelnemen aan de 

bijeenkomdt in Koszeg, Hongarije. 

De jaarlijkse bijeenkomst van Niederanven ( Luxemburg) en Houffalize ( België) en Meerssen te 

Houffalize in het kader van ons jaarlijkse Benelux Meeting, een gezamenlijk overleg ter 

voorbereiding van projecten en de general meeting in Skofja Loka. Is tot op heden ook weer 

vanwege de corona maatregelen nog niet gepland. Mogelijk zal ze georganiseerd worden ter 

voorbereiding van de General Meeting op Cyprus bij onze zuster gemeente Agros. 

Deelname aan de General Meeting in  Agros van 8 t/m10 oktober. OOk hier wordt weer tengevolge 

van COVID 19 deelgenomen met een kleinere delegatie.  

In onze eigen Meerssense gemeente staat het Poster project in de Kerksteeg op staple. We  hopen 

ook nog het een en ander voor de leden te organiseren ter ere van ons dertig jarig bestaan  


