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Geachte voorzitter,
Het jaarverslag 2021 van 'Four Freedoms door het jaar heen' is verschenen en laat de resultaten van
het afgelopen jaar zien. Bij deze stellen wij uw Staten het Jaarverslag 2021 beschikbaar.
Elk jaar worden in Zeeland een groot aantal activiteiten/projecten georganiseerd die in het teken staan
van de Four Freedoms van Franklin D. Roosevelt. Deze activiteiten/projecten kunnen worden gezien
als de side-events van de jaarlijkse uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg en New
York. De evenementen en activiteiten worden georganiseerd door een permanente werkgroep onder
de naam 'Four Freedoms door het jaar heen' (FFDHJH). De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers
van diverse organisaties, onderwijs en het bedrijfsleven. De provincie Zeeland zorgt voor de algehele
coördinatie van de werkgroep en de regie van het jaarprogramma.
Jaarlijks legt de werkgroep Four Freedoms door het jaar heen verantwoording af over het
jaarprogramma in een jaarverslag. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten die gedurende het
voorgaande jaar zijn uitgevoerd. Het jaarverslag wordt onder meer verzonden naar Provinciale Staten,
de deelnemende organisaties in het platform Four Freedoms door het jaar heen en het uitgebreide
netwerk van Roosevelt-relaties in en buiten Zeeland.
Het jaarverslag is (ook) te lezen op de gezamenlijke website van de Roosevelt Foundation en Four
Freedoms door het jaar heen: www.fourfreedoms.nl
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt
gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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