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Corona de deur uit?
Poeh, hoe ben jij de afgelopen tijd
doorgekomen? Het leek mij wel of de
tijd stilstond. Wat mocht er nog wel?
Het bleef zoeken naar de ruimte die
we zo graag hebben. Werken werd
een dingetje en of het nu betaald of
vrijwilligerswerk is er ontstonden de
nodige beperkingen, Iemand thuis
bezoeken of elkaar 1 op 1 ontmoeten
werd haast onmogelijk. En dat is nu
net waar met name ook vrijwilligerswerk uit bestaat. Je doet iets voor een
ander en vaak mét die ander. Verder
was er naast werken weinig ruimte,
een keer uitgaan, van tijd tot tijd weg
zijn. Alles ging op slot. Waar even de
ruimte werd gegeven of genomen ontstond gelijk weer een explosie van de
pandemie. Met alle gevolgen van lock
downs, verdere beperkingen, etc..

Voorwaar voor geen van ons iets om
blij van te worden. Hoe kunnen we
deze pandemie de baas? Saamhorigheid is een absolute randvoorwaarde
om zoiets als een pandemie de baas
te worden, soms vrijwillig soms verplicht. Onze vrijheid is heilig maar die
is niet alleen van mij maar van ons allemaal en dus moeten we iets opgeven
om hier samen uit te komen. Er werden met spoed de nodige hoogstandjes gevraagd van de farmaceutische
industrie voor het ontwikkelen van
vaccins. Langzaam werden er steeds
meer mensen gevaccineerd hetgeen
te zien was in allerlei statistieken en
de druk op de zorg begint langzaam
af te nemen
Nu, na ruim 1½ jaar ploeteren krijgen
we langzaam weer wat perspectief.

Langzamerhand minder gebruik van
mondkapjes, we mogen elkaar weer
bezoeken Alleen, wat betekent dat
voor ons vrijwilligerswerk? Wil ik dat
nog wel of heb ik ondertussen andere
activiteiten en hobbies gevonden die
ik nu leuker vind dan dat vrijwilligerswerk. Een onderzoek laat zien dat
veel vrijwilligers, ruim 30%, is (tijdelijk?) gestopt. Het is belangrijk voor
organisaties als de onze om de draad
weer op te pakken en met name bij de
coachingprojecten een inhaalslag te
maken, om zo de verloren tijd weer
enigszins goed te maken. Mag ik op
je rekenen?
Jack Hageraats, Gilde Nederland

Gildeactiviteiten na Corona
Diverse Gilden hebben om advies gevraagd hoe te handelen na opstarten
van de activiteiten en welke maatregelen ze moeten nemen inzake de gezondheid van de deelnemers. Gilde Nederland kan op dit vraagstuk diverse
mogelijkheden benoemen maar kunnen geen advies geven hoe te handelen. Dit is afhankelijk van de lokale situatie, activiteiten en zienswijze van
het bestuur.
Het is duidelijk dat de regering zal
moeten aangeven hoe gehandeld zal
moeten worden bij heropening van
activiteiten. Welke maatregelen van
toepassing zijn en welke maatregelen
zelf kan worden besloten. Dit is echter nog niet duidelijk. Waarschijnlijk
zal bij stap 5 die in de oorspronkelijke
routekaart op 7 juli bekend zal worden, adviezen en maatregelen van de
regering komen.
Voor nu is het van belang ten alle tijden de richtlijnen van RIVM en de regering strikt op te volgen. Denk hierbij aan de huidige 1,5 meter afstand,
mondkapbeleid, PCR testen e.d.
Het bestuur moet, na adviezen en
maatregelen van de regering een beleid formuleren voor haar vrijwilligers.
Wat betekent dit voor Gildevrijwilligers?
. we volgen de overheidsregels over
persoonlijke- en groepscontacten.
. Gildevrijwilligers kunnen aangeven niet met niet gevaccineerde

personen in direct contact te komen, uitzondering zijn personen
die Corona gehad hebben, dat betekent als we vrijwilligers bemiddelen voor coaching of andere activiteiten we de wederpartij vragen
of deze gevaccineerd is respectievelijk reeds Corona gehad heeft.
Hetzelfde geldt voor contacten
van vrijwilligers onderling.
3. personen die met Gildevrijwilligers in contact komen kunnen
dezelfde vraag stellen, waarbij het
Gilde dient aan te geven dat voor
deze Gildevrijwilliger dit wel of
niet geldt.
4. gelet op privacy (AVG regels) dient
hiervan geen administratie te worden bijgehouden, maar wordt op
vraag basis te worden geacteerd.
Note: na vaccinatie/Corona ziekte is
men tot een zeker % beschermd voor
Corona besmetting en kent men dus een
beperkt risico voor contacten met niet
gevaccineerde en of ex Corona patient.

Zodra meer bekend is welke adviezen
en maatregelen door de regering zijn
genomen c.q. waar stichtingen e.d.
vrijheid heeft om haar eigen beleid
te bepalen, zal Gilde Nederland met
aanvullende adviezen komen. Eind augustus is de gehele Nederlandse bevolking gevaccineerd.
Opniniestuk Ivo van der Helm
docent Arbeidsrecht:
De meeste 70-plussers in Nederland
zijn inmiddels gevaccineerd. Zo ook
mijn oma. Trots vertelde ze welk vaccin ze had ontvangen, en leverde daarvoor uitgeprint bewijs. ‘Kijk jongen;
zwart-op-wit’. Het A4’tje bleek echter
een ander vaccin te vermelden dan ze
mij had verteld (‘Pfeiffer’). Toch handig, zo’n vaccinatiebewijs. Niet alleen
om te controleren of je oma daadwerkelijk is gevaccineerd, maar mogelijk
ook voor werkgever en werknemer.
Na de zomer heeft heel werkend Nederland de kans gehad om te worden
ingeënt en kunnen we weer naar kantoor. Maar mag je voor een kantoorbezoek als werkgever een vaccinatiepaspoort eisen?
Vaccinatiebewijs in Nederland
Volgens Ivo van der Helm, universitair
>>>


>>>
docent Arbeidsrecht en Sociaal Beleid
aan de Universiteit Utrecht, zijn de opties beperkt. ‘In beginsel beschikt iedere Nederlander over het grondrecht
op de onaantastbaarheid van zijn
lichaam. Niemand, werkgever noch
overheid, mag inbreuk maken op je
lichamelijke integriteit door je te verplichten een vaccin te nemen. Tenzij
de wet daar wat anders over zegt. Dat
is momenteel niet het geval.’
Volgens onderzoek van I&O Research,
onder 2.080 volwassen Nederlanders,
geeft driekwart van de ondervraagden
aan bereid te zijn zich te laten vaccineren. De steekproef, begin mei uitgevoerd in opdracht van de NOS, schetst
een stabiel beeld van de vaccinatiebereidheid in Nederland. Eerdere steekproeven van onder meer het RIVM en
diverse universiteiten schetsen hetzelfde beeld. Dat stemt hoopvol: om
de coronapandemie de kop in te drukken door vaccinatie, moet minstens
70 procent van de bevolking zijn ingeënt. Wanneer dat punt bereikt gaat
worden, is een tweede. Vertrouwen
– of het gebrek daaraan – in met name
AstraZeneca en de uitvoering van de
vaccinatiecampagne blijft een heikel
punt, blijkt uit de reacties van de ondervraagden.
Waar ook voorzichtig onderzoek naar
wordt gedaan, is de vraag hoe Nederlanders aankijken tegen een vaccinatiebewijs. Volgens representatief onderzoek van onder meer TU Delft en
het RIVM, onder 1.640 Nederlanders,
staat de bevolking niet onwelwillend
tegenover een vaccinatiebewijs ‘light’.
Stel: iedereen in Nederland heeft de
kans gekregen om zich te laten vaccineren. In deze situatie geeft 71 procent
van de ondervraagden aan voorstander te zijn van een vaccinatiebewijs,
waarmee alleen mensen die het vaccin
hebben genomen op bepaalde plaatsen mogen komen. Denk hierbij aan
festivals, sportevenementen of andere
grote bijeenkomsten.
Maar hoe zit dat met werk? Daarover
zijn in beide onderzoeken geen vragen
gesteld. Wel kwam uit de antwoorden
naar voren dat een vaccinatiebewijs acceptabel en proportioneel moet zijn in
de verhouding tussen overheidsingrijpen en persoonlijke vrijheid. Vandaar
de ‘light’-vorm. Een vaccinatiebewijs
wordt door de respondenten vooral
gezien als beloning voor sociaal goed
gedrag. De nadelen voor mensen die

het vaccin niet nemen, zijn klein en de
voordelen voor de maatschappij zijn
groot, zeker als daardoor sociale en
economische activiteiten door kunnen
blijven gaan. Maar dagelijks naar kantoor gaan om te werken, dat is toch
bij uitstek een sociale en economische activiteit? Kan een werkgever dan
geen vaccinatiebewijs vragen aan de
werknemer?
‘Nee’, zegt Van der Helm. ‘Ook zegt
de wet niets over het weren van werknemers op kantoor als deze niet zijn
gevaccineerd.’ Dat is ook waar het
demissionaire kabinet voor wil waken. Het invoeren en verplicht hanteren van een ‘coronapaspoort’ waarin
staat of je bent gevaccineerd, hersteld
bent van corona of negatief bent getest, kan leiden tot een indirecte vaccinatieplicht. Dat zou te veel mensen
beperken in hun persoonlijke vrijheid.
Sommige landen, zoals Israël, doen
hier niet moeilijk over. Wie aan sociale
of economische activiteiten wil meedoen, moet kunnen aantonen te zijn
gevaccineerd.
Toch zijn er ook zonder zo’n ‘coronapaspoort’ manieren waarop een
werkgever vaccinatie van een werknemer kan bevorderen. Van der Helm:
‘Het arbeidsrecht heeft een algemene
norm van goed werkgeverschap. De
werkgever moet op grond van die
norm, maar ook op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving,
zorgen voor een veilig en gezond
werkklimaat.’ Is het niet gevaarlijk als
te weinig collega’s zich laten vaccineren tegen corona? ‘Ja, maar niet specifiek voor jou als je al gevaccineerd
bent of voor het uitvoeren van arbeid’,
zegt Van der Helm. ‘Maar jezelf als

werknemer laten vaccineren of testen
als daarom wordt gevraagd, vloeit ook
voort uit goed werknemerschap.’
Wat werkgevers en werknemers verder kunnen doen, is zo nadrukkelijk
mogelijk verzoeken en goed adviseren. Van der Helm: ‘Je mag in beginsel
niets verplichten, maar kunt bijvoorbeeld wel sneltesten beschikbaar stellen bij de bedrijfsarts of gratis zelftesten verstrekken aan werknemers.’
Daarbij moet er wel op worden gelet
dat de privacy niet in het geding komt.
‘De gegevens en uitslagen van werknemers die de testen vrijwillig ondergaan, mogen onder de wet Algemene
verordening
gegevensbescherming
(AVG) niet worden opgeslagen.’
Een werknemer verplichten tot vaccinatie mag dus niet, net als verplicht
testen. Tenzij dat gebeurt voor een
welbepaald, uitdrukkelijk omschreven
en gerechtvaardigd doel, stelt de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Vaccinaties tegen corona vallen
hier, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
drugtests, niet onder. Nog niet. Recente rechtspraak biedt hier wel een
opening, volgens Van der Helm. ‘In
het arrest Hyatt 2 uit december 2019
oordeelde de Hoge Raad dat de constitutionele grondrechten in de Grondwet – persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit – niet gelden in
de relatie werkgever-werknemer. Een
specifieke wettelijke grondslag hoeft
dus niet nodig te zijn voor een beperking op de lichamelijke integriteit.
Een werkgever zou werknemers aan
de hand van deze uitspraak wel kunnen verplichten een test te ondergaan,
zolang de uitslag van die test nergens
wordt opgeslagen.’


Zilveren Gildespeld voor
Haarlemse stadsgids
Stadsgids Han Leroi werd vrijdagmiddag 28 mei met een smoes naar het gebouw van Haarlem Sámen! gelokt. Daar wachten de bijna 90-jarige toespraakjes, tangomuziek en de Zilveren Gildespeld met bijbehorende oorkonde.
Vanwege zijn verjaardag, werd de gids
van Gilde Haarlem verrast. Zijn vriendin Meta zat in het complot om hem
naar het gebouw van Haarlem Sámen!
te lokken. Omdat hij dacht dat hij onderweg is naar een bevriend stel, loopt
hij het pand aan de Gedempte Oude
Gracht bijna voorbij.
Hans van Roode, Gilde Haarlem-voorzitter, vertelt dat de trouwe vrijwilliger nog zeer actief is. Voor hem geen
elektrische fiets. Leroi rijdt op een gewone herenfiets en gaat nog makkelijk ’met zijn poot over de stang’. Een
fenomeen noemt Van Roode de Haarlemmer en iemand die de erespeld van

Gilde Nederland dubbel en dwars verdient. In 2003 maakte hij zijn debuut
als stadsgids. Sindsdien heeft hij meer
dan vijfduizend gasten rondgeleid.
“Bijzonder charmant natuurlijk”, reageert de kwieke 90-jarige op de verrassing. Zaterdag geeft hij voor het eerst
sinds de uitbraak van de coronapandemie een rondleiding, voor twee personen. Leroi, oorspronkelijk afkomstig
uit West-Friesland, staat te trappelen.
Het duo zal van hem van alles te horen
krijgen over de architectuur van het
station, de Grote of Sint Bavokerk en
de monumenten ertussenin. “Een cultuurwandeling, de eerste in 1,5 jaar”,
verheugt Leroi zich. Hij vertelt graag

Live tangomuziek door Hans en Marian, administrateur van Gilde Haarlem

Vriendin Meta speld Han Leroi de Zilveren
Gildespeld op. Op de achtergrond Hans van
Roode, voorzitter Gilde Haarlem met de
oorkonde

over het oude centrum van Haarlem,
zo blijkt al snel. Over de architectuur,
de bouwstijlen van vroeger en waarom
Haarlem zo’n langgerekte stad is. Het
liefst vertelt hij over de 17e eeuw. Leroi begint aan een verhaal over een
nijdige nachtwachter die het orgel in
de Sint Bavokerk in brand probeerde
te steken. Ook leest hij veel over Haarlem. “Ik heb een band met de stad.”
Dan wacht hem nog live tangomuziek
door Hans en Marian, administrateur
van Gilde Haarlem. Onder andere
“Tanti anni prima” van Piazola; en dat
is wat we Han ook wensen, veel goede
jaren. “Ontzettend leuk”, zegt Leroi
aan het eind van het, door corona,
korte samenzijn.
Hans van Roode,
voorzitter Gilde Haarlem

De versoepeling zet door en vanaf 26 juni mag er weer
met groepen gewandeld en gefietst worden.
Wel nog met inachtneming van de basisregels:
anderhalve meter afstand en geen handen schudden



WBTR met onderzoeksresultaten
De uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar (on)bekendheid van
de WBTR heeft afgelopen week geleid tot publicaties in landelijke en regionale dagbladen. Daarin is stilgestaan bij de consequenties voor huidige bestuursleden en de gevolgen voor het werven van toekomstige bestuurders.
Algemene teneur: bij een goede voorbereiding is vrees niet nodig.

Woensdag 21 april was het Webinar WBTR (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen) in samenwerking
met IVBB. Meer dan 50 deelnemers
volgden dit webinar. Het stappenplan is een goed hulpmiddel om aan
de WBTR per 1-7-2021 te voldoen.
De kosten van dit plan na verrekening van de door Gilde Nederland
bedongen 50% korting bedraagt
€ 120,00 exclusief BTW. De kor-

Het onderzoek van DNA en IVBB
bracht aan het licht dat de meerderheid van bestuurders van verenigingen en stichtingen ten tijde van de
enquête onvoldoende was voorbereid
op de WBTR. In de vorige nieuwsbrief
hebben we de belangrijkste resultaten
gepresenteerd.
Door de publiciteit zal de onbekendheid dalen, is de verwachting. Dat is
hoopvol, vinden DNA en IVBB. Daardoor zullen bestuursleden de nodige

acties gaan ondernemen die noodzakelijk zijn voor de nieuwe situatie na
1 juli.
In De Telegraaf en het Eindhovens
Dagblad kwamen respectievelijk een
adviseur en een bestuurslid van plaatselijke sportvereniging aan het woord.
Ze gingen in op de achtergronden en
waarde van de nieuwe wet. Hun gezamenlijke conclusie: wie er serieus mee
omgaat, voorkomt dat bestuursleden
onnodig een risico lopen.

tingscode is GNWBTR.
Dit is echter geen eenmalig betaling. Voor dit bedrag ben je jaarlijks
aangesloten bij IVBB. Het advies is
om nadat het stappenplan volledig
is opgesteld bij IVBB het lidmaatschap op te zeggen. Gilde Nederland blijft lid bij IVBB zodat wij op
de hoogte blijven van de ontwikkelingen en de lokale Gilden hiervan
op de hoogte kunnen stellen.



Gilde Groningen hervat stadswandelingen!
De Stadsgidsen van Gilde Groningen
hervatten per 1 juli hun stadswandelingen! Groningen is een stad met een
rijke geschiedenis, cultuur en architectuur. Groningen behoort tot de oudste
steden van Nederland. Na de Reductie
(Reformatie) in 1594 breidde de stad
fors uit in het begin van de 17e eeuw
en krijgt het in 1614 een universiteit.
Na de opheffing van de vestingwet
in 1874, waarbij de oude omwalling
komt te vervallen, breidde de stad wederom fors uit.
De Tweede Wereldoorlog was voor
Groningen een breuk met het verleden
door de grote gevechten bij de bevrijding van de stad in april 1945. De binnenstad lag in puin.
Momenteel is Groningen de jongste
stad van Nederland door de meer dan
50.000 studenten. Een
stad die bruist aan alle
kanten.
gildegroningen.nl

Van links naar rechts: Huub Klasen (coördinator), Bert Westerhuis, Jan Meijer en Robert
Kasemier. Deze stadsgidsen laten de grote variatie zien van deze ‘Metropool van het
Noorden’.

Gilde Utrecht: Eindelijk wind mee!
Vanaf 26 juni gaan we weer normaal doen! Normale groepen, normale mensen (zonder mondkapjes)
en vooral normale wandelingen en
fietstochten. Uiteraard weer aangevoerd door de gidsen van Gilde
Utrecht.
Lekker gevoel. . . wind in de rug en
als het even kan een zonnetje erbij.
Gilde Utrecht heeft een uitgebreide
catalogus met rondleidingen, elk
met een eigen thema. Van een stadswandeling door het oude centrum tot
een wandeling door Leidsche Rijn, de
nieuwste uitbreiding van de stad. Of
een fietstocht langs een aantal forten
van de Hollandsche Waterlinie. Voor
elk thema zijn gespecialiseerde gidsen beschikbaar die hun kennis en
kunde graag met delen. Zij nemen je
graag mee naar de mooiste plekjes,
de grachten met de unieke werven,
de kerken, de voormalige kloosters, de
steegjes en hofjes en
natuurlijk de Dom.
www.gildeutrecht.nl



Gilde Zutphen start 20e fietsseizoen!
‘Een fietsgroep vormt een ideale gelegenheid om nieuwe contacten te
leggen, lekker buiten in beweging
te zijn en te genieten van de omgeving’, laat Gilde Zutphen in haar
Nieuwsbrief weten.
Binnen de regio kan men een fietstocht
maken van 30, 40, 55 of 70 km. Een
fietsgroep heeft maximaal 15 deelnemers. Dat lijkt veel maar niet iedereen
fietst elke keer mee. De coördinator
verzorgt de planning en de continuïteit. Om de 2 of 3 weken wordt op
een vaste dag de tocht gemaakt. In
verband met weersomstandigheden
wordt er geëxperimenteerd met een
flexibele afstand en dag.

Een aantal fietsgroepen fietst naast
de gewone tochten, 1x per jaar buiten de regio. Vorig jaar is gestart met
een fietsgroep die niet vanuit Zutphen
vertrekt maar bijvoorbeeld vanuit
Hoenderloo, Dieren, etc. Wisselende
startpunten dus. Zij draait afhankelijk
van het weer 30 tot 45 km. met een
tempo van 15-17 km per uur. Eén van
de deelnemers zet altijd deze buitengewoon mooie tochten uit.
gilde-zutphen.nl/activiteit2/vaste-fietsgroepen/

Vanaf juli weer open
wandelingen in Alkmaar
De laatste verruimingen zijn voor Gilde Alkmaar aanleiding om in juli,
augustus en september weer met de wandelingen te starten. Op de eerste en derde woensdag van die maanden staan de gidsen om 19.30 uur
bij de Molen van Piet klaar om u onze mooie stad te laten zien.
Normaal is aanmelding voor deze open wandelingen niet nodig. Wij vragen u
vriendelijk om dat nu wel te doen. Op die manier kunnen wij met in achtname
van de geldende maatregelen (zoals maximale groepsgrootte per gids) op
stap. Gilde Alkmaar zorgt voor voldoende gidsen!

Gilde Zutphen hervat
stadswandelingen
Vanaf 1 juli worden de stadswandelingen onder leiding van een gids
met een groep van niet meer dan
7 personen hervat. Onder voorbehoud van noodzakelijke wijzigingen
door het openingsplan van de overheid. Nu al nieuwsgierig? Stadsgids
Anton de Ronde neemt je mee voor
een eerste kennismaking:
https://youtu.be/IdkCtqCNI5E

Tweede
stadswandeling
in Sittard
Woensdag 23 juni had Gilde De
Graven een ‘volgeboekte’ tweede
wandeling met vertrek- en aankomstpunt De Vief Heringe. Minder warm dan eerste op zaterdag,
maar droog en goed wandelweer
met dank aan gids Leon Roebroek.
(zie ook foto omslag)

Gilde Nijmegen start weer

met instapwandelingen
Met ingang van 30 juni 2021 start Gilde Nijmegen weer met de instapwandelingen op de woensdag- en zaterdagmiddag. Vooraf aanmelden is niet
nodig. De wandelingen starten om 14.00 uur vanaf de Mariënburgkapel.
De wekelijkse fietstochten zijn gestart op donderdag 10 juni. Vanwege de
corona voorschriften is het aantal deelnemers beperkt en is vooraf aanmelden noodzakelijk via: c.theloosen@gildenijmegen.nl

Rondleidingen bij Gilde Amersfoort
Op 26 juni worden de coronamaatregelen versoepeld en kunnen we weer met
grotere groepen rondleidingen in de Amersfoortse binnenstad verzorgen.
We starten bij de Onze Lieve Vrouwetoren om 11.30 en om 14.00 uur. Een
enthousiaste gids laat u de mooiste plekjes van de binnenstad zien en wijst
u op dingen die u anders nooit opgevallen waren!
Boek tickets vooraf op: gildeamersfoort.nl



Gewoon doorgaan, Jawel!
Onze missie: Ouderen blijven zichzelf ontwikkelen en doen mee in de samenleving. Nu de zomer is uitgebarsten, de aardbeien rijp zijn en er al heel veel 2e
prikken zijn gezet, kunnen we weer gaan denken over hoe nu verder. Je blijvend
ontwikkelen gaat ‘gewoon’ door. Met of zonder Zoom. Toch zal Zoom voor een
aantal gelegenheden een blijvertje zijn. Bijvoorbeeld om even kort met elkaar
bij te praten en de stand van zaken op te nemen. Of om af te spreken elkaar in
‘het echt’ te ontmoeten. We kijken al uit naar een zomer en najaar waarin we
elkaar weer echt kunnen ontmoeten. Wat een fijn vooruitzicht. De eerste mogelijke echte ontmoeting voor het POWERVol-netwerk is de fotoshoot voor de
nieuwe website op donderdag 8 juli.
Kees Hammink, POWERVol

Website

Bij Praten

We werken hard aan een grote revisie van de website. Teksten en beelden
worden herzien. De website krijgt een volledig nieuw jasje met meer en andere foto’s. Wij hopen uiteraard met de foto’s ook bij te dragen aan een positieve beeldvorming over ouderen. Door een subsidie van het Maagdenfonds
is deze vernieuwing mogelijk gemaakt. Na de zomer hopen we een eerste
inkijk te kunnen geven.

Als vervolg op de sessie van 25 mei
wil het bestuur vanaf het najaar elk
kwartaal bijpraatsessies voor leden
van projectgroepen per Zoom organiseren. Een kort bijpraatuurtje
waarin we met elkaar delen hoe het
gaat, welke uitdagingen er zijn en
welke ideeën om die uitdagingen
aan te gaan er al bedacht zijn of
ter plekke bedacht kunnen worden.
Soms open, of op basis van ideeën
die jij aandraagt en soms nodigen
we een spreker uit. We moeten de
details nog uitwerken, maar al je
hier suggesties zijn welkom!

Fotoshoot
Op 8 juli maakt fotografe Marion Duimel van GetOud opnames voor de
vernieuwing van de website en andere uitgaven van POWERVoL. Zij heeft
al veel ouderen prachtig in beeld gebracht (zie www.getoud.nl). Wij zoeken figuranten die van 10.00 tot circa 16.00 uur aanwezig zijn in Zeist.
Als dank voor je deelname ontvang je, na de zomer, van ons een mooie
professionele foto waar jezelf op staat.
Wij hebben ongeveer 10 mannen en 12 vrouwen nodig voor diverse scenes
van deze POWER’ mensen zoals een workshop, Train de Trainer en bijeenkomst POWER-kringen (binnen en buiten). Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het ochtend- en middagprogramma gewisseld worden, vandaar
dat we je de hele dag vragen. Wanneer je voorkeur hebt voor een bepaalde
rol (bijvoorbeeld deelnemer workshop of deelnemer Train de Trainer of deelnemer kring/wandelaar) laat het ons weten. Kosten voor de reis naar Zeist
en terug worden uiteraard vergoed. De foto’s worden genomen in Zeist in
het Binnenbos, Hoogkanje 186, Zeist. Een mooie gelegenheid om een van de
mooiste nieuwe parkwijken van Nederland te bezoeken.
Meld je, het liefst zo snel mogelijk, per email aan bij bestuurslid Anja van
Rijswijk: anjavanrijswijk@hotmail.com

Train de Trainer
De eerste Train de Trainer onder
begeleiding van Josien Schenkels
staat gepland in het najaar, op 13
en 29 september en 14 oktober.
Je kunt je daarvoor aanmelden of
aangeven dat je belangstelling hebt.
Een mailtje naar power@veerkrachtopleeftijd.nl is voldoende.

Dromen op korte en langere termijn
Op 25 mei was er een zeer geanimeerde Zoombijeenkomst. 20 mensen zaten
aan hun scherm en spraken over hoe POWERVoL weer kan opstarten na de
zomer. De digitale oplossingen waar Zwolle mee experimenteerde werden
belicht en uitgebreid besproken. Het was goed om elkaar weer eens te zien
en te spreken. De Powergemeenschap leeft!
www.getoud.nl

www.veerkrachtopleeftijd.nl



HERHAALDE OPROEP

Vacature
Power
VEERKRACHT OP LEEFTIJD

Bestuurslid Organisatie gezocht
Het landelijk bestuur van PowerVoL heeft versterking nodig.
We zoeken een nieuw bestuurslid. Iemand die:
 affiniteit heeft met de missie van POWER Veerkracht op leeftijd
 beschikt over een hands-on mentaliteit, meedenkt en meedoet
 ondernemend is en ervaring heeft met besturen
 kennis en ervaring met het inrichten en onderhouden van netwerkorganisaties
 zich wil blijven ontwikkelen in een vrijwilligersorganisatie
 op korte termijn beschikbaar is
 beeldvorming van ouderen positief wil beïnvloeden
 open staat voor (verder) gebruik van social media en dit mee wil helpen verder te ontwikkelen.
Het landelijke bestuur vergadert ongeveer 8 x per jaar, daarnaast treffen we elkaar op landelijke en/of
regionale bijeenkomsten. We werken samen met lokale/regionale Powergroepen. De tijdsbesteding is gemiddeld
4 uur per week.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met Hennie de Boer, voorzitter bestuur Stichting POWER Veerkracht op Leeftijd (06-292 352 41)



Gezonde Taal
Taal en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Klachten vertellen aan de huisarts. De
bijsluiter van een medicijn ontcijferen. De uitnodigingsbrief voor het
bevolkingsonderzoek lezen. Zonder taal zijn een zelfstandig bezoek
aan de huisarts, het begrijpen van
de bijsluiter en het doen van gezonde boodschappen bijvoorbeeld
erg lastig.
Dankzij de methode Gezonde taal oefenen taalvrijwilligers met anderstaligen doktersgesprekjes, praten ze over
gezond eten, diabetes, mantelzorg of
1 van de 10 andere Gezonde Taal thema’s. De video op YouTube: http://
ow.ly/nfgL50Fhunf laat zien hoe vrijwilligers en anderstaligen verschillende oefeningen en thema’s uit Gezonde
Taal behandelen.
Deelnemers vinden
het daardoor makkelijker om echt het
gesprek aan te gaan.
http://ow.ly/nfgL50Fhunf

Gezonde Taal is hét materiaal voor het
verbeteren van taal- en gezondheidsvaardigheden. De 10 modules zijn geschikt voor taalcoaching aan anderstaligen rond niveau A2.
Meteen aan de slag?
Aangesloten organisaties downloaden
de modules simpel en snel via extra-

WAT BIEDT het lidmaatschap
van Gilde Nederland?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrale website + Ledenportaal
Contacten met alle lokale Gilden, Gilde Nederland, SamenSpraak,
Coach4you, POWER Veerkracht op Leeftijd en Wandelen & Meer
Vijf keer per jaar het digitale Gilde Magazine
Facebookpagina
Centraal aanspreekpunt voor lokale Gilden
Centrale activiteitenkalender/jaarkalender
Huisstijl
Ondersteuning bij (bestuurs)problemen
Ondersteuning bij publiciteit/promotie
Ondersteuning bij het opzetten van een nieuw Gilde
Ondersteuning op het gebied van wetgeving
Ondersteuning voor:
• SamenSpraak
• Coach4you
• POWER Veerkracht op Leeftijd
• Wandelen & Meer
Jaarlijkse Gilde Jaardag
Jaarlijkse Gilde WandelDag
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor Wandelcoördinatoren
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren Coach4you
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren POWERVol
Studiedagen voor coördinatoren SamenSpraak
Forumbijeenkomsten
Regiobijeenkomsten
Gouden of Zilveren Gildespeld (met oorkonde)

net op onze website. De serie Gezonde Taal is ook te bestellen in de webwinkel van Van Dale Uitgevers.

Gilde Magazine
is een uitgave van Gilde Nederland
Stichting Gilde Nederland
Buitenweg 319
3602 XC MAARSSEN
M: 0651271417
Website: gilde-nederland.nl
E-mail: info@gildenederland.nl
Facebook: gildenederland
Hoofdredactie:
Hans Ursem
hansursem@xs4all.nl
Eindredactie en vormgeving:
Hans Ursem
Met bijdragen van:
Gilde Nederland, Gilde Haarlem,
Gilde Zutphen, PowerVoL, Coach4you,
Gilde SamenSpraak en
Digitale media.
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