
De hoofdlijnen van het  beleidsplan 2022.

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. Zeker op dit moment zeer belangrijk, nu de eurosepsis met name bij populistische 
partijen de kop op steekt 
 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 of misschien 
nog meer een “bonuslid”, zoals je dat vaker ziet bij scheidingen.
Met deze steden wisselen wij allerlei zaken uit op gebied 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 succesverhalen 
en  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 CERV, Citizens, Equality, Rights and Values programma 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).
Op stapel staat voor 2022 een project over media wijsheid met de naam “ Free Press under Pressure”. Er 
is subsidie aangevraagd bij CERV
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 de successen , maar ook de teleurstellingen  kort geëvalueerd. De plannen voor de 
komende periode worden uit de doeken gedaan en er wordt gevraagd aan iedere stad om mee te 
participeren.
Naast de general meeting is er ook een educational  meeting die vooral uitwisselt over leerprogramma’s 
op de  middelbare scholen van de Douzelage leden en een Youth mee6ting die bezocht wordt door 
minimaal 2 middelbare scholieren van ieder Douzelage zusterstad. Zij bespreken aan jongeren 
gerelaterde vraagstukken tijdens hun bijeenkomst en hebben ook een eigen bestuur. Een docent en een 
jongeren vertegenwoordiger koppelt terug aan de general meeting.

Voor 2022 staan de volgende evenementen op stapel

Deelname aan het project, geinitieerd door Skofja Loka met de titel Juniors for Seniors- active ageing. 
De vijfde bijeenkomst van dit project zal  plaats vinden op 21 tot 24 april 2022 in Bad Kotzting ( Duitsland
). 

Tijdens de volgende general meeting die van 25 aug. tot 28 aug. gehouden zal worden in Skofja Loka 
zal het project definitief worden gepresenteerd en vervolgens op het einde van jaar naar Brussel 
worden gestuurd  ter implementatie bij de diverse Douzelage steden, masar ook ter verkrijging van het
resterende subsidie bedrag

De jaarlijkse bijeenkomst van Niederanven ( Luxemburg) en Houffalize ( België) en Meerssen te 
Niederanven in het kader van ons jaarlijkse Benelux Meeting, een gezamenlijk overleg ter 
voorbereiding van projecten en de general meeting in Rovinj (Croatie) is nog niet gepland. 

In onze eigen gemeente is  het Poster project in de Kerksteeg gerealiseerd en zou enige verversing wel 
op zijn plaats zijn , ware het niet dat het verwisselen van een en ander moeilijk is in zo’n smalle ruimte .  

Verder zijn wij voornemens om iedere drie maanden een promotie stand te bemensen in het kader van 
leden werving, waarbij we vooral inzetten op verjonging. Dit zal ook betekenen  dat we vaker in de 



avonduren zullen moetegn gaan vergaderen, want jongeren kunnen zich niet zomaar vrij roosteren van 
hun werrkzaamheden ten behoove van vrijwilligerswerk.  
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