
 

 

1 
 

 
  

 
 

Stichting Stedenband Almelo - Ejmiatsin 

15 FEBRUARI 2023 
 

 
 

Organisatie:  Stichting Stedenband Almelo - Ejmiatsin 
E-mailadres: info@almelo-ejmiatsin.nl 
Laatst gewijzigd:  
 

Jaarverslag 
2022 

 



 

 

2 
 

Inhoudsopgave 
Inleiding .................................................................................................................................................................. 3 

Werkzaamheden 2022 ............................................................................................................................................ 4 

Comité ................................................................................................................................................................ 4 

Verkenning bezoek Armenië ............................................................................................................................... 4 

In de ban van Ararat ........................................................................................................................................... 5 

Ark van Noach ..................................................................................................................................................... 5 

Openingsevenement ........................................................................................................................................... 6 

Activiteiten.......................................................................................................................................................... 7 

Financiën ............................................................................................................................................................. 7 

Contacten met Almelo en Ejmiatsin ........................................................................................................................ 7 

Vooruitblik 2023 ..................................................................................................................................................... 8 

Cultureel ............................................................................................................................................................. 8 

Toerisme ............................................................................................................................................................. 8 

Economische betrekkingen ................................................................................................................................. 8 

 
 
  



 

 

3 
 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de Stichting Stedenband Almelo – Ejmiatsin. De 
stichting beoogt positief bij te dragen aan de onderlinge contacten tussen de inwoners, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers van Ejmiatsin (Armenië) enerzijds en  
Almelo anderzijds. Deze contacten zijn gericht op het versterken van culturele banden, 
het versterken van economische banden en het stimuleren van onderling toerisme.  
 
Dit jaarverslag brengt de werkzaamheden van het stichtingsbestuur in 2022 in kaart en 
beschrijft de werkwijze van de stichting. 
 
Na een lastige periode met het coronavirus kon in het jaar 2022 ons plan – zijnde het 
(laten) organiseren en ontwikkelen van zoveel mogelijk verschillende projecten en 
activiteiten die bijdragen aan onze doelstelling – weer worden opgepakt. Het 
stichtingsbestuur heeft dit gedaan door ‘de Ark van Noach’ als herkenbaar object naar 
Almelo te halen. Op deze manier willen we de stedenband zichtbaar maken. Ook 
kunnen we de Ark gebruiken om diverse activiteiten te organiseren om Almelo kennis 
te laten maken met Ejmiatsin en/of de Armeense cultuur.  
 
Het stichtingsbestuur heeft het jaarverslag vastgesteld in zijn vergadering van 9 februari 
2023. 
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Werkzaamheden 2022 
 

Comité  

De stichting is opgericht op 29 maart 2021 en het stichtingsbestuur bestaat uit zeven 
leden waarvan de samenstelling in 2022 ongewijzigd is gebleven:  
• Wouter Teeuw (voorzitter) 
• Mariana Gelici (secretaris) 
• Hendrik Jan Boere (penningmeester) 
• Armine Baghdasaryan 
• Robin Gelici 
• Luis Kampman 
• Zadik Surup 
Het stichtingsbestuur heeft in 2022 acht maal vergaderd en uiteenlopende 
onderwerpen besproken, waarvan de belangrijkste in onderstaande paragrafen worden 
toegelicht.  
 

Verkenning bezoek Armenië 

Ambassadeur Tigran Balayan, die in januari een deel van de vergadering bijwoonde, 
wees ons erop dat Christian Council International in mei 2022 een bezoek aan Armenië 
plande specifiek voor zakenlui. Wij hebben verkend hierbij aan te sluiten maar op de 
termijn waarop dit speelde konden wij geen Almelose ondernemers vinden die konden 
aansluiten. Waar eerst corona een rol speelde kwam nu bovendien de oorlog in 
Oekraïne op, waardoor uiteindelijk een klein gezelschap zonder betrokkenheid vanuit 
Almelo is afgereisd. Een bezoek vanuit Almelo aan Ejmiatsin staat daarmee nog op de 
(lange termijn) planning.  
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In de ban van Ararat 

Op 10 mei 2022 is de tentoonstelling ‘In de ban van Ararat’ in het Drents Museum te 
Assen geopend door de premier van Armenië. Op uitnodiging heeft een delegatie vanuit 
de stedenband deze opening bezocht. Daar is ook de ‘Ark van Noach’ bekeken die de 
Stichting Armenia uit Assen heeft laten maken en op De Brink in Assen heeft neergezet 
om de tentoonstelling in het Drents Museum onder de aandacht te brengen. Ook bij de 
openingsactiviteit van de Ark in Assen op 9 juli was het comité uit Almelo aanwezig.   

 
 

Ark van Noach 

Met de Stichting Armenia is contact onderhouden om na afloop van de tentoonstelling 
in Assen (eind oktober) de Ark naar Almelo te halen. Diverse Almelose ondernemers 
hebben daarbij enthousiast geholpen: Beter Wonen voor het beschikbaar stellen van de 
locatie Oude Veenmarkt, Bolk voor het transport, Strukton voor een vlakke tegel-
ondergrond en Schelfhorst Dakbedekkingen bij plaatsing en voor het weer waterdicht 
maken van de Ark. Er is vergunning aangevraagd en verkregen en een 
evenementenverzekering afgesloten. Op 31 oktober is de Ark geplaatst in Almelo. GSM 
Sarkis helpt bij de beveiliging en schoonmaak is geregel via de Armeense gemeenschap. 
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Openingsevenement 

Op 2 december is de Ark feestelijk geopende met toespraken van o.a. Nicolai Romashuk 
jr. (Stichting Armenia) en Arjen Gerritsen (Burgemeester Almelo). Dankzij samenwerking 
het met vrouwencomité van de Armeens Apostolische Kerk, de Armeense dansgroep 
Zartonq, de jongeren van de Young Disciples, de docenten van de zondagschool en 
Armine Bagdasarian is het een geslaagd evenement geworden!  
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Activiteiten 

De Stichting wil de Ark gebruiken om allerlei activiteiten te (laten) organiseren om de 
inwoners van Almelo kennis te laten maken met de Armeense cultuur en daarmee ook 
bekendheid te geven aan de stedenband met Ejmiatsin. Als eerste activiteit is voor de 
kinderen een speurtocht uitgezet om te helpen de dieren uit de Ark te zoeken. Een 
elftal ondernemers heeft spontaan medewerking verleent om een poster van een dier 
uit de Ark op te hangen in hun winkel. Een flyer van de speurtocht zelf ligt (via Almelo 
promotie) op diverse locaties zoals de bibliotheek. Er zijn ook diverse posters gemaakt 
met informatie over de Ark. Ondanks bevestiging achter plexiglas blijken ze helaas niet 
vandalisme bestendig. Daarom wordt nu verwezen naar de website. 
 

Financiën 

Los van bankkosten (€ 168) betreffen alle overige kosten en baten het project “De Ark”. 
Deze kosten worden, omdat het project doorloopt in 2023, in de jaarrekening 2022 als 
onderhanden project (overlopende kosten en opbrengsten) verantwoord. In 2022 is 
voor het project de Ark van 15 sponsoren totaal voor € 2.650 aan giften ontvangen. De 
Stichting heeft € 1.880  euro aan kosten gemaakt (informatieborden, drukwerk etc.). In 
2023 zullen er ook nog kosten besteed worden en moet er een afrekening worden 
opgesteld van met de kerk in het kader van dit project te verrekenen kosten. Er is 
subsidie aangevraagd en bij toekenning is er meer ruimte voor activiteiten. 
 

Contacten met Almelo en Ejmiatsin 
De stichting verricht werkzaamheden ten behoeve van de stad Almelo. De werkwijze 
van de stichting is vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in een (huishoudelijk) 
reglement. Volgens deze afspraken is de stichting bevoegd haar eigen wijze van 
communicatie te bepalen. In Almelo wordt het college als aanspreekpunt van de 
stichting gehanteerd. Contacten lopen via de voorzitter van het comité. De raad wordt 
via het jaarverslag in ieder geval jaarlijks geïnformeerd over de activiteiten. Vanuit 
Ejmiatsin is mevr. Sona Matevosyan, secretaris van de burgemeester, aangewezen als 
aanspreekpunt. Contacten vanuit het comité verlopen via Armine Baghdasaryan. 
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Vooruitblik 2023 
In deze paragraaf schetsen we het jaarplan voor 2023. 
 

Cultureel 

Wat culturele activiteiten betreft wil de stichting in het voorjaar zoveel mogelijk 
aansluiten bij het project van de Ark. Er kan worden gedacht aan een tentoonstelling, 
lezing, of iets met dans, muziek of de Armeense keuken. Er vindt overleg plaats met o.a. 
de Bibliotheek en het Stadsmuseum.  
Voor het overige zoekt de Stichting aansluiting bij de jaaragenda zoals Almelo Promotie 
die kent. Voor 2022 dachten we al om aan te sluiten bij het historisch festival (mei), 
cultureel weekend (september) en activiteiten rond Almelo 600 jaar maar mede door 
corona is dit niet tot stand gekomen of werden activiteiten afgelast. In 2023 zullen we 
opnieuw aansluiting zoeken bij lopende activiteiten. 
 

Toerisme 

De intentie is om zo mogelijk eerst inwoners en ondernemers te betrekken bij de 
stedenband om daarna op termijn een bezoek/zakenreis te organiseren. 
 

Economische betrekkingen 

Hoewel economische samenwerking pas voor de langere termijn is voorzien, worden 
hier al wel verkenningen uitgevoerd. Binnen Almelo zal samenwerking worden gezocht 
met zakelijke fora (zoals Zakelijk Almelo). Vanuit Armeense zijde heeft de ambassadeur 
zijn medewerking toegezegd om zakelijke relaties en/of een handelsmissie te 
organiseren. 
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