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De voorzitter van de Stichting Stedenband Most-Meppel heeft zojuist verteld over de 

stedenband tussen Meppel en Most. 

Deze stedenband kwam in 1999 niet zo maar uit de lucht vallen. 

 

Nadat de Rotary Club Meppel in 1996 had besloten om een vriendschapsband aan te gaan met 

de Rotary Club in Most zijn de voorbereidingen voor samenwerking begonnen, zoals 

- Overleg met maatschappelijke organisaties en de gemeente Meppel   

- Bezoeken aan Most voor overleg met de Rotary Club Most en de gemeente Most. 

 

In 1997 is de basis voor de Stedenband gelegd door de ondertekening van de Intentie-

verklaring voor de samenwerking tussen de gemeenten Meppel en Most, door de twee 

burgemeesters en de presidenten van de Rotary Clubs in Meppel en Most. 

 

Dit heeft in oktober 1999 geleid tot de officiële ondertekening van de stedenband-

overeenkomst door de beide burgemeesters.  

 

Om de stedenband een stevige structuur te geven is in 1998 de Stichting Stedenband Most-

Meppel opgericht. 

Deze stichting had en heeft ten doel: 

Het ontwikkelen, stimuleren en onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen tussen 

Meppel en Most op het gebied van o.a. kunst, cultuur, sport, het bedrijfsleven, onderwijs en 

gezondheidszorg. 

 

Hoewel de Rotary Club Meppel hiermee de relatie met de stedenband formeel op afstand 

heeft gezet, is de sympathie voor de samenwerking tussen Meppel en Most steeds gebleven. 

Wij brengen dit ook tot uitdrukking door jaarlijks een subsidie te geven aan de stichting. 

Bovendien zijn vanaf het begin een paar leden van de club lid van het stichtingsbestuur. 

 

Ik vind het plezierig dat ik ook hier de relatie tussen de Rotary Club en de stedenband mag 

benadrukken door deze expositie te openen. 

Een bijzonder aspect is dat ook werk is te zien van wijlen de heer Karel Bořecký senior, die in 

2003 als president van de Rotary Club Most in Meppel was als gast van onze Rotary Club. 

 

Sinds 1998 zijn er veel contacten en uitwisselingen geweest tussen inwoners van Meppel en 

Most, vooral op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en gemeentelijke overheid. 

 

De Gemeenteraad van Meppel zal volgende maand een besluit nemen over de verlenging van 

de stedenband met weer vijf jaar. 

Ik hoop en verwacht dat dit opnieuw een stimulans is voor de realisatie van een groot aantal 

activiteiten.  

De activiteit die vanmiddag start, de expositie ‘Most in Meppel’, geeft vertrouwen voor een 

mooie toekomst. Ik verklaar dan ook graag deze tentoonstelling voor geopend. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

 

 


