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• is een overkoepelende organisatie voor Duits-Nederlandse 
betrekkingen

• bevordert grensoverschrijdende communicatie en uitwisseling

• brengt zijn leden jaarlijks samen

• onderhoudt een website als informatie-uitwisseling voor 
de Duits-Nederlandse betrekkingen

• biedt een kalender van evenementen op de website

• presenteert nieuwsportalen over Nederland en de grensregio

Bundesgemeinschaft  
für deutsch-niederländische Zusammenarbeit

www.bdnz.eu 



Hoe kan ik lid worden?

• U bent een Nederlandse vereniging in Duitsland.

• Uw instelling/uw project/uw initiatief houdt zich bezig met 
Nederland of met onderwerpen op het gebied van de Duits-Ne-
derlandse betrekkingen.

 » Dan kunt u een informele aanvraag indienen bij 
het bestuur van de Bundesgemeinschaft.

Hoe kan ik lid worden van de vriendenkring?

• Ondernemingen, diplomatieke vertegenwoordigingen en 
particulieren kunnen lid worden van de vriendenkring van de 
Bundesgemeinschaft.

 » Ook hier volstaat een informele aanvraag bij het 
bestuur van de Bundesgemeinschaft.

Wat krijg ik als lid van de Bundesgemeinschaft?

 9 Uw vereniging/instelling/project/initiatief zal op de website 
van de Bundesgemeinschaft worden gepresenteerd.

 9 U krijgt toegang tot het ledengedeelte van de website van de 
Bundesgemeinschaft dat de notulen van de algemene vergade-
ringen, nieuwsbrieven, fotogalerijen en persoverzichten bevat.

 9 U ontvangt enkele malen per jaar een nieuwsbrief met actueel 
nieuws van de Bundesgemeinschaft.

 9 U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse algemene verga-
dering en het jaarlijkse colloquium.

 9 U ontvangt de publicaties van de Bundesgemeinschaft gratis.

 » Schrijf ons aan en word lid van de 
Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische 
Zusammenarbeit!

 
De dagelijkse gebeurtenissen in Nederland en in het 
Duits-Nederlandse grensgebied zijn te vinden in twee 
nieuwsportalen op de website. NiederlandeNet biedt 
actueel nieuws over politiek, economie en samenleving in 
Nederland. Aha 24x7 bericht over onderwerpen van 
grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-
Duitse grensgebied.

De Bundesgemeinschaft brengt haar leden elk jaar sa-
men. De algemene vergadering wordt gecombineerd met 
een openbaar colloquium over een actueel thema m.b.t. 
de Nederlands-Duitse betrekkingen, afwisselend op het 
gebied van cultuur, geschiedenis, politiek, economie en 
maatschappij. 

De Bundesgemeinschaft is actief op de sociale media 
Facebook en Twitter. Ook hier vindt u de leden van de 
Bundesgemeinschaft en hun activiteiten.

De Bundesgemeinschaft is een netwerkpartner voor haar 
leden; zij informeert het Duits-Nederlandse publiek over 
actuele ontwikkelingen in de Duits-Nederlandse samen-
werking en brengt mensen uit de buurlanden met elkaar in 
contact.

De Bundesgemeinschaft

 
De Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische 
Zusammenarbeit is een overkoepelende organisatie van 
alle aangesloten verenigingen, instellingen, projecten en 
initiatieven in Duitsland die zich bezighouden met Neder-
land en de Duits-Nederlandse betrekkingen.  
 
Het centrale orgaan van de Bundesgemeinschaft is haar 
website, waar u kennis kunt maken met de Bundesgemein-
schaft, haar geschiedenis en haar taken. Daarnaast 
presenteren de aangesloten leden zich in een aparte 
rubriek, die ook een directe link naar hun websites en 
e-mailadressen bevat. 
 
Een bijzondere service van de website van de Bundesge-
meinschaft is de evenementenkalender, waarin de actuele 
evenementen van de aangesloten verenigingen zijn 
opgenomen.  
 

www.bdnz.eu 


