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Dhr. Klaas Koops

llllll IMIIIIIİIIMIIMI

Consul (H) voor de Republiek van Belarus in Nederland
Jan Bruins Slotstraat 7
7913 ZZ Hollandscheveld

G E M b E N T t H E L L E N DOORN
Behand..

DEC 201
Hollandscheveld, 30 november 2013
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Geacht gemeentebestuur,
Er zijn mij geruchten ten oren gekomen over het feit dat de gemeente minderja rige kinderen uit
Belarus wil uitnodigen voor een verblijf in uw gemeente Hellendoorn. En wel in het dorp Daarle.
Omdat ondergetekende a ls Consul (H) van Belarus in Nederland is aangesteld vanuit de Bela russische
ambassade in Den Haag om deze zaken te volgen, wend ik mij tot het gemeentebestuur.
Mevr. Miny Veldman heeft tijdens de vergadering van B en W op 2 oktober 2013 toestemming
gekregen van het college om de groep uit te nodigen .
Omdat uitnodiging en organisatie van een groep minderja rige Wit Russische kinderen een hoge ma te
van veiligheid vragen zou ik graag het volgende van u ontvangen.
Als eerste het dra a iboek met da a rin opgenomen alle veiligheidsvoorwaarden (o.a . VOG procedure en
de waarborg van alle administratie), uitnodigingsprocedure en een draaiboek va n de invulling van
het verblijf in Daarle. Ook zou ik graag de juridische na a m van deze stichting of vereniging van u
willen ontvangen met de contactgegevens.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Klaas Koops
Consul (H) voor de Republiek van Belarus in Nederland.
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüíien,
Kind Regards ,
Klaas Koops
Stichting Rusla nd Kinderhulp
www.ruslandkinderhulp.nl
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Gemeentebestuur Hellendoorn - Daarle - uitnodigen groep kinderen
Van: S RK <info@raslandkinderhulp.nl>
Aan:
'"gemeentebestuur@hellendoorn.nľ" <gemeentebestuur@hellendoorn.nl>
Datum:
2-12-2013 8:36
Onderwerp: Daarle - uitnodigen groep kinderen
Bijlagen:
Den Ham . Hellendoorn groep minderjarige kinderen.docx
Goedemorgen,
Zouden jullie deze brief kunnen bespreken in de raadsvergadering?
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüfien,
Kind Rega rds,
Klaas Koops
Consul (H) for the Republic Belarus in The Netherlands
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