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Artikel overgenomen uit BN De Stem, geschreven door Jacques Hendriks

Jubilerend Gilde De Baronie
wil er zijn voor oud en jong
BREDA - Gilde De Baronie bestaat
35 jaar. De festiviteiten rond dit
jubileum zijn doorgeschoven naar
2022. Intussen werkt deze Bredase
vrijwilligersvereniging hard aan de
toekomst.
Gilde De Baronie. Waar kennen we dat
ook alweer van? Van fiets- en wandeltochten, taalmaatjes en computerlessen. Maar deze club omvat veel meer,
legt voorzitter Max Hoefeijzers (68)
uit. ,,Het gilde stamt uit 1986, mensen konden toen vaak al op 57-jarige
leeftijd met de vut om zo plaats te
maken voor jonge werklozen. Ze waren overwegend nog heel vitaal en
boden zich aan om vrijwillig iets met
hun kennis en kunde te doen voor de
gemeenschap. Zo ontstonden in alle
grote steden gilden, die hen een weg
naar zinvol en plezierig vrijwilligerswerk boden.”
Conversatielessen
In Breda begon het met conversatielessen Engels en Frans, gegeven door
oud-docenten of mensen die internationaal werk hadden gedaan. Hoefeijzers: ,,Dankzij die lessen konden
cursisten op vakantie in Frankrijk een
brood kopen, een praatje maken. Later
kwamen daar lessen Spaans, Italiaans,
Portugees en Duits bij, Nederlandse
lessen en taalmaatjes voor mensen
van buitenlandse afkomst. Plus andere
activiteiten: natuur- en stadswandelingen, fietstochten, computerlessen.”
Erik Scherder
Het doel van het gilde is kennis overdragen en de vitaliteit verhogen, zowel bij cursisten als bij de eigen 140
medewerkers, van wie de meesten al
met pensioen zijn. Hoefeijzers verwijst naar breinprofessor Erik Scherder. ,,Hij zegt ‘laat het brein niet zitten, probeer actief te blijven’. Daar
biedt ons gilde vele mogelijkheden
voor. Zelf staan we ook niet stil. We
blijven ons voortdurend afvragen wat
we nog meer voor de gemeenschap
kunnen betekenen.”

Max Hoefeijzers: ,,We blijven ons voortdurend afvragen wat we nog meer voor de gemeenschap kunnen betekenen.” © Pix4Profs/Edwin Wiekens

De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is - mede door de verhoging van
de pensioengerechtigde leeftijd - toegenomen. Daarom is het gilde op zoek
naar jeugdige aanwas. ,,Ruim drie jaar
geleden ben ik gevraagd voor deze
functie en kreeg als opdracht mee om
wat te doen aan de verjonging. Daar
zijn we volop mee bezig. Zo hebben
we voor Spaanse les enkele jonge, van
origine Spaanstalige vrouwen binnen
weten te halen.”
Een stagiaire van BUAS heeft
een avonturentocht voor
kinderen ontwikkeld, samen
met onze stadsgidsen. Leuk
voor verjaardagsfeestjes
Het gilde mikt bovendien op een jonger publiek. ,,Een stagiaire van BUAS
heeft een avonturentocht voor kinderen ontwikkeld, samen met onze stadsgidsen. Leuk voor verjaardagsfeestjes,
waarbij we studenten willen inzetten
als begeleiders. Spelenderwijs leren de
kinderen zo Breda kennen. Daarnaast
werken we samen met de organisatie
Petje Af, die zich inspant voor kinderen uit gezinnen met weinig financiële
mogelijkheden.”

Derde levensfase
Ook voor ouderen staan nieuwe projecten klaar: cognitieve fitness (bewegingsoefeningen in combinatie met
een spel of een gesprek) en Power.
,,Dat komt vanuit het centrale Gilde
Nederland. Het is een inzichtcursus,
die recent gepensioneerden helpt om
hun weg te vinden in hun derde levensfase.”
,,We zijn echt een mooie organisatie”, stelt Hoefeijzers tot slot tevreden. Daarom hadden ze zo graag een
feestje willen vieren. Vanwege corona
is het uitgesteld. De recente versoepeling van de regels kwam te laat om dat
nog terug te draaien. ,,We hadden al
besloten om in mei 2022 onze 36e verjaardag te vieren met een Gilderie. Een
feestelijke ontmoeting voor de vrijwilligers, maar ook een gelegenheid
waarbij het publiek kennis kan maken
met onze activiteiten.”
BN De Stem
Jacques Hendriks



Wandelen: de indeler gaat digitaal
Gilde Amersfoort organiseert wekelijks zo’n veertien stadswandelingen op
aanloop, een tiental torenbeklimmingen en een even groot aantal rondleidingen en torenbeklimmingen op afspraak. Hiervoor zijn ruim 60 gidsen
beschikbaar. In 2019 werden ruim 22.000 bezoekers rondgeleid. In de coronatijd is dit aantal natuurlijk enorm teruggelopen, maar we hopen binnen
niet al te lange tijd weer een beetje in de buurt van de aantallen van voor
de coronacrisis te komen
Tot voor enkele jaren was het toewijzen van vrijwilligers aan de rondleidingen een tijdrovende klus. De speciaal
hiervoor aangestelde indeler had het
overzicht van alle geplande wandelingen en een telefoonlijst. Er moesten
wekelijks vele telefoontjes gepleegd
worden om bij iedere rondleiding een
gids te vinden. Dit was uiteindelijk niet
vol te houden en er moest een oplossing komen om die indeling efficiënter
te doen. Een vrijwilliger met een ITachtergrond ontwikkelde daarom ons
eerste boekingssysteem. Later is dit
systeem door een andere vrijwilliger
in samenwerking met het softwarebedrijf Eljakim verder vervolmaakt.

De indeler
Op dinsdagmorgen, als iedereen de
tijd heeft gehad om te reageren, gaat
de indeler aan de slag en kent de wandeling definitief toe aan de inschrijver. Als er meerdere aanmeldingen
voor dezelfde rondleiding zijn, kent
de indeler de rondleiding toe aan degene die het kleinste aantal wandelingen op zijn/haar naam heeft. Dit om
te voorkomen dat één gids heel veel
wandelingen krijgt en de ander slechts
enkele. Het systeem houdt van iedere
gids de aantallen bij.
Zodra de rondleiding is toegekend
stuurt het systeem automatisch een
e-mail naar de betreffende gids met

De indeler, Aloys Michielsen, op het Gilde
kantoor.

de detailgegevens. Als je afgewezen
wordt voor een rondleiding waarvoor
je hebt ingetekend, krijg je ook een
bericht, je hoeft de betreffende tijd
niet langer te reserveren in je agenda.
Een dag vóór de rondleiding krijgt de
gids automatisch een herinnering toegestuurd.
WhatsApp
Uiteraard komt het soms voor dat er
voor een bepaalde rondleiding niemand
heeft ingetekend. Daar biedt WhatsApp
de oplossing: er is een WhatsAppgroep
waar alle vrijwilligers lid van zijn en die
tamelijk strikt voor dit doel gebruikt
wordt. De indeler plaatst daarin een
oproep voor de nog openstaande rondleidingen en vrijwel altijd wordt er alsnog een gids gevonden.
Als een gids plotseling verhinderd is
voor een rondleiding kan hij of zij een
berichtje in de WhatsApp groep plaatsen met het verzoek om een vervanger. Zodra die gevonden is, meestal is
dat na enkele minuten, past de indeler
het boekingssysteem aan.
>>>

Het werkt als volgt:
In een kalenderoverzicht worden alle
wandelingen en torenbeklimmingen
op aanloop geplaatst. Daar worden
door een kantoormedewerker de rondleidingen op afspraak (boekingen) aan
toegevoegd.
Eén keer per week, op zaterdagavond
krijgen alle gidsen automatisch een
overzicht van alle rondleidingen
waarvoor een gids gezocht wordt.
Door op ‘Inschrijven’ te klikken schrijft
de gids zich in voor die rondleiding.



>>>
Tenslotte stuurt het boekingssysteem
na afloop van de rondleiding een
e-mail naar de gids om door te geven
hoeveel bezoekers rondgeleid zijn. Dit
voor de statistieken en in geval van
een geboekte rondleiding voor het
versturen van een factuur.

Voor- en nadelen
Het grote voordeel van het geautomatiseerde systeem is de enorme tijdsbesparing voor de indeler.
Ook de flexibiliteit voor de vrijwilliger
is belangrijk: je hoeft niet op vaste
tijdstippen beschikbaar te zijn: je tekent alleen in als je beschikbaar bent
en je hoeft niet door te geven wanneer
je op vakantie of anderszins verhinderd bent.
Nadelen zijn er ook, namelijk de kosten voor het bouwen en onderhouden

van het systeem. En ook het intermenselijke contact is minder: voorheen
sprak de indeler iedere week een groot
aantal van de vrijwilligers persoonlijk.
Andere wandelgildes kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen
voor vragen of om hun ervaringen te
delen: gilde@gildeamersfoort.nl
Jan Luteijn
Gilde Amersfoort

Afscheid van Carin de Jonge
Gilde Zeist heeft tijdens de bestuursvergadering op donderdag 8
juli afscheid genomen van bestuurslid Carin de Jonge. Met een mooie
bos bloemen bedankte voorzitter
Gijs Wildeman Carin voor haar grote
inzet in de afgelopen jaren.
Onder haar leiding maakte de projectgroep rondleidingen een kwaliteitsslag. De gidsen kregen trainingen
aangeboden. Ook was Carin verantwoordelijk voor aanschaf, onderhoud
en opslag van het nieuwe tenue van de
rondleiders, vervulde ze een grote rol
bij de viering van het 25-jarig bestaan
en verzette ze achter de schermen
veel werk voor de Zomerschool.
Carin verhuist naar Limburg.

Gilde Baronie start met POWER
Dit najaar kunnen ook oudere inwoners van Breda en omgeving meedoen
aan de workshops POWER Veerkracht
op Leeftijd dankzij een nieuwe werkgroep van Gilde Baronie. In september
zijn de aanstaande begeleiders gestart
met de train-de-trainer van st. POWER
Veerkracht op Leeftijd om zo welbeslagen ten ijs te komen.
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Gilde De Graven, 18 september


Succesvolle ‘Samenspraak’
Door corona heeft het taalkoppel,
Laura Barisone (uit Italië) en taalcoach Frans Bodmer van Gilde Den
Haag veel langer bestaan dan het
jaar dat daarvoor staat.
Laura is van plan zich permanent in
Nederland te vestigen. Dat betekent
Nederlandse vrienden hebben, je
boodschappen doen in het Nederlands
en kunnen praten met onder andere
klusjesmannen, wanneer er wat aan je
huis moet gebeuren. Wekelijks hebben
Laura en Frans met elkaar gesproken.
Toen Laura voor een periode in Italië
verbleef hadden zij contact via Whatsapp. Door de gesprekken met Frans
heeft Laura het Nederlands spreken
voldoende onder de knie gekregen
om vol vertrouwen te solliciteren bij
Nederlandse organisaties. Tijdens de
laatste afspraak heeft Laura het certificaat van deelneming ontvangen.

Laura Barisone en taalcoach Frans Bodmer

Nationale week tegen eenzaamheid
Van donderdag 30 september tot
en met donderdag 7 oktober 2021
is het de Nationale week tegen eenzaamheid.
Eenzaamheid is je niet verbonden
voelen. Bij Gilde Utrecht doen we al
meer dan 30 jaar ons best om mensen
met elkaar te verbinden. We verbinden
vrijwilligers onderling zodat er een sociaal netwerk ontstaat. We verbinden
vrijwilligers aan deelnemers die zich
daardoor meer verbonden voelen met
de maatschappij omdat ze bijvoorbeeld beter Nederlands hebben leren
spreken. En we verbinden Utrechters
met Utrecht, want als je meer van je
stad weet, ga je ook meer van je stad
houden. Daarom is het voor Gilde
Utrecht iedere week een week tegen
eenzaamheid.
Wil je meer weten? Kom langs op ons
kantoor, bel of mail ons of kijk op onze
website: www.gildeutrecht.nl/contact



Gildespeld voor Jaap Kools
Gilde Walcheren werd 3 maart 1988
opgericht. Het was een heel actieve
groep mensen, maar langzamerhand
zakte de animo terug. Jaap had dat
eens aangezien en zette zich in om
nieuwe bestuursleden te vinden. Zelf
werd hij op 3 december 1995 lid van
het Gilde!
Hij begon als adviseur op het gebied
van verzekeringen en bankzaken. Hij
had als hobby zilversmeden. Dat lukte
zo goed dat hij hierover heel smeuïg
kon vertellen en demonstreren. Op
vele braderieën en beurzen was hij
dan ook aan het werk te zien en hij
nam ook mooie zilveren sieraden mee.
Deze zaten wel vastgeprikt, indachtig
het gezegde: kraaien en vrouwen kun
je nooit vertrouwen!…
Hij vertelde tegelijkertijd over het Gilde en wat dat voor iedereen kon betekenen. Hij had feeling voor het vinden
van nieuwe mensen.
Toen er een bestuursvacature kwam
gaf hij zich op en niet veel later werd
hij penningmeester. Hij heeft de penningen 15 jaar lang beheerd.Toen een
nieuwe man zich aanmeldde om deze
taak van hem over te nemen trad hij
terug en werd “gewoon” bestuurslid.
Hij bezoekt mensen die zich aanmel-

De trotse 90-jarige met Gouden Gildespeld én Oorkonde

den als adviseur om te vertellen hoe
het Gilde werkt en wat wij van hen verwachten (en zij van ons).
Nu is Jaap 90 jaar geworden en nog
steeds lid van het bestuur. Dat is dus
al 33 jaar! Reden voor het bestuur
om hem eens in het zonnetje te zetten. Ook Jenny, zijn vrouw, willen we
er bij betrekken. Want veel van onze

bestuursvergaderingen hielden we bij
hen thuis en wij werden altijd gastvrij
onthaald met koffie en wat lekkers.
Ook de jaarlijkse barbecue hielden we
bij hen in de tuin.
Jaap had trouwens nog meer hobbies.
Hij zette zich in voor de Hartstichting
en organiseerde de EHBO-cursussen
en de reanimatie.

Even voorstellen
Maria Paalman en Hannie Vonk, zijn sinds kort de twee nieuwe coördinatoren van Gilde Walcheren SamenSpraak. Maria matcht en begeleidt de taalvragers en coaches uit Vlissingen en Veere en Hannie die uit Middelburg.
Wij hebben het coördinatorschap van Frans van Eede overgenomen, die dat
vijf jaar lang met een geweldige inzet heeft gedaan.
Begin juli leek een goed moment voor
de overdracht, omdat het aantal corona-besmettingen afnam, er weer gewerkt kan worden in de bibliotheken
en veel taalvrijwilligers weer zin krijgen
om de draad op te pakken. De zomermaanden boden ons de gelegenheid
om ons in te werken, kennis te maken
met verwijzers en ondersteunende instanties en contact op te nemen met
de taalcoaches. Hiervan geven we u
graag een korte impressie.
Onze eerste impressies
We zijn blij verrast met de deskundigheid en het enthousiasme van de
ervaren taalcoaches en het plezier

waarmee ze hun ervaringen met ons
willen delen. De meesten willen maar
wat graag weer aan de slag, in de bibliotheek, bij de taalvrager thuis, in de
stad of lekker buiten.
De bereidheid bij de verwijzers om
anderstaligen naar ons te verwijzen
is groot, zowel bij de huidige opleidingen, alsook bij het Taalhuis (in de
Zeeuwse Bibliotheek), bij Vluchtelingenwerk, het maatschappelijk werk,
Orionis en de vrijwilligersplatforms
in de drie gemeenten. Deze instanties zijn in het algemeen goed op de
hoogte van het werk van Gilde SamenSpraak.
>>>

Hannie Vonk



>>>
Al kijkend naar de lijst met
nieuwe taalvragers, zien we een enorme diversiteit. Niet alleen wat betreft
landen van herkomst, maar ook wat
betreft de beheersing van onze taal:
sommigen spreken al een aardig
woordje Nederlands, terwijl anderen
nog niet durven te spreken. Ook het
opleidingsniveau en de werkervaring
verschilt. De meeste vragers willen zo
snel mogelijk aan de gang.
Al hun studenten zijn
overgedragen
aan Gilde Walcheren
SamenSpraak
Grootste verrassing
De grootste verrassing was wel de
lange wachtlijst met taalvragers: 80
anderstaligen hebben zich de afgelopen tijd aangemeld. Dit hoge aantal
heeft enerzijds te maken met het actieve coronavirus, omdat de koppeling
van taalvragers en coaches heeft stilgelegen. Maar er is een tweede reden:
Scalda, die de formele opleiding voor
anderstaligen verzorgt, is gestopt met

het zelf koppelen van studenten aan
taalcoaches. Al hun studenten die
naast de lessen extra willen oefenen
met Nederlands spreken en willen
worden geholpen met de weg vinden
in de Nederlandse samenleving, zijn
overgedragen aan Gilde Walcheren SamenSpraak.
Aan de slag
We zijn zeer tevreden dat we de afgelopen maand al ongeveer 25 nieuwe
koppels hebben kunnen maken. Dit
is gelukt, omdat er een aantal ervaren coaches een nieuwe taalvrager
wilden begeleiden en we meerdere
nieuwe coaches hebben voorbereid op
het werk. U zult begrijpen dat er voor
ons een enorme uitdaging ligt om al
die andere vragers aan een taalcoach
te helpen. Daarom zijn we druk in de
weer om campagne te voeren om nog
meer taalcoaches te werven. Informatie staat al op diverse vacaturebanken
voor vrijwilligers in de drie gemeentes. Kent u iemand die het leuk vindt
om een anderstalige gedurende 1 à 2
uur per week te helpen om beter Ne-

Maria Paalman

derlands te leren, schroom dan niet
om hen te wijzen op ons e-mailadres
of telefoonnummer. Wij doen ons best
om goede matches te maken.
Hannie Vonk en Maria Paalman
SamenSpraak Gilde Walcheren

Presentatie Cursus- Infomarkt 16 september in Roermond

Website POWER

PUBLICITEIT
PROMOTIE

Presentatie ‘Senioren in het Groen’ bij tuincentrum,
11 augustus in Roermond
Website Coach54you, de Agenda



Historisch groen bij Gilde Utrecht
Op deze wandeling loopt Ulli met groepen langs verschillende groene eilandjes
in de stad. Ulli Hild - gids bij Gilde Utrecht sinds 2017 - vertelt met een charmant Duits accent over de parken, hofjes en voormalige kloostertuinen. Ze laat
de deelnemers door middel van oude kaarten van de stad Utrecht zien hoe de
plek er vroeger uitzag. Groen in de stad is er al sinds eeuwen. In het begin alleen weidegroen voor de dieren, boomgaarden en moestuinen. Later ook het
decoratieve aspect met bloemen, hekjes en kunst erbij.
Een paar reacties: “Super leuk al die verborgen hofjes”. Een deelnemer fluisterde: “Alleen zou ik dit nooit gedurfd hebben. Zomaar een poortje binnenlopen”.
Commentaar van Ulli: “Alles wat ik doe is legaal.”

’t Gilde gaat 5 oktober weer open
Na een lange periode van niet actief zijn zal vrijwilligersorganisatie
’t Gilde Haakbergen weer open gaan.
De Hobbywerkplaats, dé plek om zelf,
of onder begeleiding te klussen is
open vanaf 5 oktober op:
dinsdag van 09.00 – 12.00 uur en van
13.00 – 16.00 uur
en op zaterdag van 09.00 – 12.00 uur
In de toekomst zullen ook weer workshops worden gehouden
De klussendienst, voor kleine klusjes
aan huis en klein tuinonderhoud, voor
mensen die dit niet zelf kunnen oppakken, is ook weer gestart. Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact
opnemen met de Noaberpoort, telefonisch bereikbaar via 053-57 345 67 of
in het gemeentehuis aan de Blankenburgerstraat te Haaksbergen.

Belangrijk
Ter wille van de veiligheid van u als
klant, maar ook onze eigen vrijwilligers, zal bij binnenkomst van de Hobbywerkplaats en ook bij het Repair Café
worden gevraagd om uw vaccinatiebe-

wijs te tonen middels de QR code op
uw smartphone, of het gele boekje als
u geen smartphone bezit en wordt u
verzocht de handen te desinfecteren.

Het Repair Café opent woensdag 6 oktober
Na een lange afwezigheid in verband met de corona-perikelen gaat het Repair
Café weer open en kunt u van 09.00 – 12.00 uur in de Hobbywerkplaats van
‘t Gilde terecht. Mocht u iets te repareren hebben dan bent u van harte welkom!
Wij
•
•
•

repareren gratis (een gift is welkom):
elektrische apparaten
• meubels
speelgoed
• en andere gebruiksgoederen
fietsen
(voor zover hanteerbaar).

Belangrijk:
Ter wille van de veiligheid van u als
klant, maar ook onze eigen vrijwilligers, zal bij binnenkomst van het Repair Café worden gevraagd om uw vaccinatiebewijs te tonen middels de QR
code op uw smartphone of het gele
boekje, als u geen smartphone bezit
en wordt u verzocht de handen te desinfecteren.

Onze dienstdoende vrijwilligers zijn
volledig gevaccineerd.
Wij gaan er van uit dat u tijdens de
reparatie aanwezig blijft om het aangebodene, gerepareerd of defect, mee
terug te nemen.
Het Repair Café - team van ’t Gilde





Wandelen&Meer
Wandelen kunnen we weer. Het ene
been voor het ander en een goed
verhaal. Dat is de basis, maar voor
het zover is is een goede voorbereiding nodig. Maar hoe doen wij dat?
•
Over de ideeën die wij eerder in Gilde
Magazine (1-2020) over de twee wandeldagen plaatsten, hebben wij nooit
met jullie van gedachten kunnen wisselen. De Jaardag in Harderwijk was
daarvoor een mooie gelegenheid geweest om in de wandelgangen te horen of de ideeën over een duidelijker
onderscheid tussen Wandeldag en Coördinatorendag aanslaan.
De Jaardag gaat vooralsnog niet door
daarom komen wij er hier nog even op
terug. Naast het geven van een duidelijk accent bij elke van de twee dagen,
zijn er ook onderwerpen van inhoudelijke aard waarover we willen nadenken
en de krachten willen bundelen, zoals:
• het maken van een handleiding
voor wandelgidsen. Daarvan denkt
u wellicht, dat doen wij al decen-

nia, wat kan nog beter of anders.
De bedoeling is om de bestaande
Stadswandelgilden te verbeteren,
maar ook om nieuwe Stadswandelgilden te helpen.
het opleiden van de gidsen, over of
het nodig en hoe we dat doen en
wat van elkaar kunnen opsteken.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

het houden van aparte dagen voor
Stadswandelgilden van verschillende omvang en problematiek.
Met de WhatsAppgroep van de wandelcoördinatoren kan het eerste contact worden gelegd.
Op naar de Wandeldag in mei 2022.
Lucas Zimmerman, Gilde Nederland

Paul Arlman,

nieuwe penningmeester Gilde Den Haag
“Gilde Den Haag is een mij zeer sympathieke organisatie voor kennisoverdracht op vele manieren aan Hagenaars en bezoekers uit vele windstreken. Al het werk
wordt gedaan door vrijwilligers wat aansluit bij organisaties zoals Plan International of Vluchtelingenwerk
waaraan ik eerder verbonden was. De wereld van de financiën is mij niet onbekend, vanuit mijn achtergrond
als internationaal ambtenaar bij het ministerie. Het
Gilde staat er gelukkig ook financieel gezond bij en we
zijn na beide lockdowns duidelijk in blijde afwachting
van stromen wandelaars voor de stadwandelingen en
van leergierige taalleerlingen. Ik verheug me nu al op
de samenwerking met de andere bestuursleden.”

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)
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