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Stichting Stedenband Leiden Toruń 
 

De stedenband is een vrijwilligers organisatie die een subsidie krijgt van de gemeente 
Leiden en eventuele ambtelijke ondersteuning bij de opzet en uitvoering van 

activiteiten. Los van een dagelijks bestuur, voor de officiële contacten en regelgeving, 
bestaat de stichting uit één werkgroep die normaal gesproken eens in de 5 – 6 weken 
bijeenkomt om lopende zaken en de voortgang van verschillende activiteiten te 

bespreken. Een zelfde soort werkgroep als in Leiden, is ook actief in Toruń. Een aantal 
van ons spreekt Pools, maar het merendeel van ons kan daar ook goed met Engels 

overweg; veel van onze contacten en de meeste jonge Polen spreken Engels. Leiden 
heeft meerdere stedenbanden, ook wel vriendschapsbanden genoemd. Leiden Oxford 
bestaat al 75 jaar. Ook in Toruń bestaan meerder stedenbanden. 

 
 

Naar wie zijn wij op zoek? 
 

Onze werkgroep bestaat op dit moment uit een wisselend aantal deelnemers en wij 
zijn op zoek naar mensen die ons kunnen ondersteunen bij de opzet én uitvoering van 
al de hieronder genoemde activiteiten. Zo zoeken wij nieuwe werkgroepsleden die 

contacten met de pers kunnen onderhouden en mee kunnen werken aan onze 
nieuwsbrief; mee willen helpen met het regelen van overnachtingen bij gastgezinnen 

én een werkgroepslid dat in het algemeen hand- en spandiensten verleent. 
De werkgroep komt in de coronatijd via Zoom bij elkaar, zo eens per 2 maanden. We 
zijn een vrijwilligers organisatie. 

 
 

De functies en wat we willen 
 

Het maakt ons niets uit of je man of vrouw bent. We zijn een organisatie met een 
gemiddelde leden leeftijd van ongeveer 65 jaar, vandaar dat we in het kader van 
verjonging op zoek zijn naar 40- en 50 plussers. 

In principe gaan we er van uit dat je minimaal de Engels taal beheerst, als je Pools 
kan spreken en lezen is dat een pré, maar niet noodzakelijk. 

We vinden dat een werkgroepslid zich inzet voor het belang van de organisatie en zijn 
of haar afspraken die gemaakt worden nakomt. Mocht dit door een of andere redenen 
niet lukken, verwachten we wel dat daarover aan de bel getrokken wordt, zodat hulp 

bij de opzet en/of uitvoering verleend wordt. 
Er wordt aanwezigheid verwacht op geplande vergaderingen. 

Specifiek geldt dat, voor het onderhouden van perscontacten en het helpen aan onze 
nieuwsbrief, het beheersen van het Nederlands belangrijk is.  

Specifiek voor het helpen bij het regelen van overnachtingen is kennis van Excel 
belangrijk, nieuwe ideeën om gastgezinnen te werven zijn welkom. 
 

Aanmelden en/of het inwinnen van extra informatie kan via het e-mail adres 
info@leiden-torun.eu. 
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Activiteiten 
 
Er zijn 2 algemene activiteiten te benoemen (de uitwisseling van individuen en 

groepen).  
Als 1e komt in de week van de Sacramentsdag* een bus met gasten uit Toruń, die wij 

een programma aanbieden en die wij onderbrengen bij gastgezinnen in en rond 
Leiden. Zij verblijven van woensdag tot en met zaterdag bij ons.  
De 2e is het tegenbezoek in oktober, tijdens de herfstvakantie gaan wij naar Toruń en 

wij verblijven daar in hotels en zo mogelijk bij gastgezinnen. Ook aan ons wordt een 
programma aangeboden. 

Uitwisseling betekent wederzijds contacten tussen individuen en organisaties. Er zijn 
vaste contacten tussen ons en organisaties in Toruń.  
Contacten o.a. met Babarka (natuurorganisatie); met LAF (amateurfotografen); 

(pop)muziek uitwisselingen; (kunst)tentoonstellingen over en weer; creativiteitten 
uitwisselingen; de wederzijdse universiteiten; kinderdagverblijven en o.a. de daklozen 

opvang. 
Zo is er ook contact met Rowerowy, een organisatie van fietsers die opkomt voor de 

belangen van fietsers in en rond Toruń. Zowel in Leiden als in Toruń worden 
fietstochten gehouden. 
Er is bijna elk jaar uitwisseling van muziek koren, vanuit Leiden via de Muziekschool 

en/of allerhande bestaande koren. 
In 2019 was er een sporttoernooi voor dak- en thuislozen in Toruń, helaas konden we 

een uitwisseling vanuit Leiden niet tot stand brengen. Ons plan was om in 2020 een 
soortgelijk toernooi in Leiden op te zetten in samenwerking met UVS. De coronacrisis 
heeft ons genoodzaakt het toernooi af te gelasten. Mogelijk in de toekomst vindt het 

alsnog plaats.  
Vanwege de coronacrisis wachten we met het organiseren van activiteiten op 

gezondere tijden. Overigens zijn er draaiboeken om de opzet en uitvoering te 
vergemakkelijken. 
 

 

Busreis 
 
De activiteiten binnen de busreizen hebben een min of meer vast patroon: ontvangst 

met eenvoudige maaltijd; ontvangst bij gemeente; rondwandeling door de stad; 
individuele programma's; een fietstocht en een bezoek aan iets speciaals met de bus 
(eerder werd in Polen o.a. Warschau, Gdańsk, Bydgoszcz en Chełmno bezocht, in 

Nederland o.a. Gouda, Rotterdam, de Maasvlakte, Utrecht, Neeltje Jans en Den Briel). 
Tenslotte is er de laatste middag een afscheid maaltijd en -borrel. 

 
Zie voor meer informatie onze website: www.leiden-torun.eu  

 

*Sacramentsdag, een RK feest dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren.                
In 2021 valt dit op 3 juni (er is dit jaar geen uitwisseling), in 2022 op 16 juni. 
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