
 
 

 
          

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief van ’t Gilde de Bevelanden                 05-12-2021  

  

Secretariaat:  

C.G. Jebbink, Sterappelstraat 37, 4421 LE Kapelle  

Telefoon 0113-330455. E-mail: info@gildedebevelanden.nl  

Website: www.gildedebevelanden.nl  

 

Het einde van het jaar nadert. Het is een bizar jaar geweest.  

Lange tijd hebben de activiteiten van ’t Gilde noodzakelijkerwijs 

stilgelegen. Noodzakelijk vanwege de maatregelen die nageleefd 

moesten worden om besmetting met het coronavirus te voorkomen. 

Coördinatoren en vrijwilligers hebben maandenlang gewacht om 

weer te mogen beginnen. Met het naderen van de zomermaanden 

bleek dat mogelijk te zijn. Verheugend was het om te mogen 

constateren dat door de diverse disciplines met enthousiasme de 

activiteiten weer werden opgepakt.  

Stadsgidsen gaven weer rondleidingen aan geleidelijk steeds 

grotere groepen, contacten tussen taalvragers een taalcoaches 

werden weer gelegd, in het scholenproject kon weer een workshop 

gegeven worden, in lokale en regionale bladen werd gewezen op de 

mogelijkheid adviseurs van ’t Gilde te raadplegen en eindelijk kon 

de vrijwilligersmiddag doorgang vinden. 

 

Maar helaas weten we allemaal dat het aantal coronabesmettingen 

heel snel gestegen is en dat de overheid nieuwe voorschriften heeft 

uitgevaardigd. Sommige activiteiten van ’t Gilde zijn reeds uitge-

steld en bij bestaande contacten wil het bestuur de vrijwilligers 

graag op het hart drukken voorzichtig te zijn.  

 

Voor de komende Kerstdagen wenst het bestuur u toe dat deze 

feestelijk en vredig zullen verlopen en dat u daar samen met uw 

naasten van mag genieten. Ook wensen wij u een heel goed 2022 

waarin we hopen de huidige problemen en beperkingen achter ons 

te kunnen laten. 

 

Frans van Rijswijk 

 

 

Wolter is sinds 1,5 jaar aangesteld als vertrouwenspersoon voor ‘t 

Gilde de Bevelanden. Met de benoeming van een 

vertrouwenspersoon wordt invulling gegeven aan de wettelijke 

verplichting te zorgen voor een veilige werkomgeving van de 

vrijwilligers. Gedurende deze periode heeft hij nog geen zaken 

moeten behandelen.  

In het vervolg van het gesprek maakt Wolter kenbaar dat hij zich 

ook op andere wijze wil inzetten voor werkzaamheden voor ‘t Gilde. 

Zo is hij in te schakelen in de functie van adviseur op gebied van 

het sociaal domein.  

Tevens zal hij in de toekomst optreden als coördinator voor onze 

adviseurs. 

 

 

Het bestuur van ’t Gilde de Bevelanden wenst u  

een feestelijk en vredige Kerst toe en een goed en gezond 2022. 
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Het bestuur beraadt zich op 

hoe verder in de toekomst 

met de verschillende 

disciplines om te gaan. Een 

van de eerst acties is het in 

kaart brengen van al onze 

adviseurs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hierboven een verkleind 

voorbeeld van een Gilde 

advertentie zoals die 

geplaatst worden in wijk- en 

dorpsbladen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Het plaatsen van de ‘Blaauwe  

steen” was een van de 

laatste activiteiten van de 

stads- en streekgidsen in 

2021 

 
Hierbij een verkorte weergave van de belangrijkste punten van de 

vergadering op 11 november jl. 

Met als gast Jan Stoffels (coördinator Scholenproject en trainer 

Power), de coördinatoren van SamenSpraak waren helaas 

verhinderd. 

 
-De intakeprocedure voor de vrijwilligers voor het Scholenproject 

wordt door de Gemeente Borsele verzorgd. 

 
-Voor lief en leed wordt de procedure gehanteerd zoals door de 

Stads- en Streekgidsen is opgesteld. 

 
-Er zal door het bestuur een digitaal document worden 

samengesteld met alle relevante gegevens over ’t Gilde de 

Bevelanden en haar activiteiten. Hierin worden o.a. opgenomen 

Informatie over ’t Gilde, de Statuten, Huishoudelijk regelement, 

Beleidsplan, VOG, Gedragscode, Privacy beleid van ’t Gilde, 

spelregels/handleiding per discipline ANBI en Vrijwilligersverklaring. 

Dit alles in samenspraak met de coördinatoren. 

 
-Voor de VOG-verklaringen van het Scholenproject zal aan de 

Gemeente Borsele worden gevraagd of deze aanwezig zijn.  

 
In verband met (nieuwe) wetgeving heeft iedere vrijwilliger van ‘t 

Gilde de Bevelanden die in aanraking kan komen met een kwets-

baar persoon een “Verklaring Omtrent Gedrag” nodig.  

Deze verklaringen dienen in het bezit te zijn van het bestuur. 

Gebleken is dat lang niet van iedereen een VOG in ons archief 

aanwezig is. Het begrip “kwetsbaar persoon” is zeer rekbaar. 

Daarom heeft het bestuur, na overleg met de coördinatoren, 

besloten voor iedereen waarvan geen VOG aanwezig een nieuwe 

aanvraag te doen. 

De aanvraag bij Justis (onderdeel van ministerie van Justitie) wordt 

gedaan door de secretaris en is gratis. De secretaris stelt de 

vrijwilliger op de hoogte van de aanvraag. De vrijwilliger ontvangt 

een melding van Justis en dient zelf nog enige aanvullende 

gegevens te verstrekken. 

De Verklaring wordt door de vrijwilliger per post ontvangen. 

Het originele exemplaar moet worden gezonden aan de secretaris. 

De vrijwilliger kan voor zichzelf een kopie bewaren. 

 

 

Bij het Scholenproject zijn alle activiteiten tot voorjaar 2022 

gestopt totdat de coronamaatregelen dit weer toelaten. E.e.a. in 

samenspraak met de Gemeente Borsele. Dit geldt ook voor Power, 

overleg vindt plaats met SMWO. Bij de stadsgidsen waren er 

aanvragen voor rondleidingen in december voor grote groepen, wel 

tot vijftig man. Men heeft laten weten dat die niet door kunnen 

gaan. Als er rondleidingen plaatsvinden wordt weer het wandelpro-

tocol van anderhalve meter van Gilde Nederland gehanteerd. 

Adviseurs gezocht! 
 

Wilt u actief blijven in de 

maatschappij?  

Wilt u uw kennis en ervaring nuttig 

blijven gebruiken? U heeft veel kennis 

van zaken betreffende digitale 

fotografie, het starten van een 

onderneming, genealogie, taxaties  

of het invullen van de 
belastingformulieren? 

U kunt antwoorden en hulp geven bij  

de hedendaagse sociale media, 

fotografie, bouwkunde, handwerken, 

verzamelingen, klederdrachten, 

genealogie, taxaties, notariële zaken, 

archiefonderzoek, klokken,  

metaalbewerking en nog vele andere 

zaken? 
 

Dan kunt u uw 
energie kwijt bij  

’t Gilde de 
Bevelanden! 

 

Bij ’t Gilde gaat het vooral om het 

gratis overdragen van kennis, het 
geven van informatie en  

advies. Het gaat niet om het  

uitvoeren van karweitjes. 

Voor nadere informatie bel naar  

06-14 53 06 01  

of per email 

adviesaanvragen@gildedebevelanden.

nl 

Info www.gildedebevelanden.nl 
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Het kan altijd beter, dus … 
 
Wilt u meer weten over de 
activiteiten van  
’t Gilde de Bevelanden? 
Kijk dan op  
www.gildedebevelanden.nl  

De Adviesaanvragen lopen mondjesmaat door. In een onlangs 

gehouden enquête onder de adviseurs blijken door gebrek aan 

belangstelling en leeftijd een 5-tal adviseurs af te haken. Middels 

advertenties worden nieuwe adviseurs gevraagd zich aan te melden 

bij ’t Gilde. Iets voor u? Er is besloten om advertenties te plaatsen 

in diverse wijk- en dorpsbladen voor meer bekendheid hiervoor (zie 

verkleind voorbeeld advertentie). 
 

De taalcoaches van SamenSpraak hebben contact opgenomen met 

taalvragers om te vragen of ze gevaccineerd zijn. Zo niet dan wordt 

het contact opgeschort. Dat gebeurt ook in sommige gevallen waar 

jonge kinderen thuis zijn. Bijeenkomsten in de bibliotheek zijn niet 

meer mogelijk. Er zijn ook coaches die het contact toch willen 

voortzetten. De coördinatoren van SamenSpraak sturen een e-mail 

naar de coaches om ze op het hart te drukken vooral voorzichtig te 

zijn en als men zich onzeker voelt het contact op te schorten. Of de 

geplande vergadering van 13 december door kan gaan is niet zeker, 

in ieder geval niet 's avonds. 
 

De bestaande folder over alle activiteiten van ’t Gilde de Bevelan-

den wordt up-to-date gemaakt zodat deze gebruikt kan worden 

voor meer bekendheid en werving. Aan de Coördinatoren wordt om 

medewerking gevraagd om dit allemaal op de juiste manier samen 

te stellen. 

 

 

 

Op 2 november jl. was het eindelijk zover, na 2x vanwege corona 

de excursie te hebben uitgesteld gingen we met 27 vrijwilligers naar 

de verdedigingswerken Fort Roovere kijken, onderdeel van de 

West-Brabantse Waterlinie opzij van Bergen op Zoom en naar de 

fortificatie ‘t Ravelijn. Beiden waren een onderdeel van de totale 

verdediging van de scheepvaart op de Westerschelde van Antwer-

pen naar Holland in de 80-jarige oorlog. Dit alles hebben we kunnen 

bekijken onder de bezielende leiding van een aantal gidsen die 

ontzettend veel wisten te vertellen van deze roerige tijden. 

Een volgeladen programma, zeker de moeite waard, gezien de 

reacties van de meeste deelnemers. 

 

 

Voor 2022 zijn voorlopig de volgende vergaderingen vastgesteld: 

8 februari met coördinatoren SamenSpraak, 10 mei met coördinator 

Adviseurs, 9 augustus met coördinatoren Stads- en Streekgidsen en  

8 november met Coördinator Scholenproject en vertegenwoordigers 

Power. Nadere informatie volgt nog. 

 

 

Voor vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere zaken 

over 't Gilde de Bevelanden, kunt u schrijven aan het secretariaat of 

naar het e-mailadres info@gildedebevelanden.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Uw bestuur. 
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