
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Nieuwsbrief van ’t Gilde de Bevelanden               20-02-2020  

  

Secretariaat: R. Freriks, Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes,  

Telefoon 0113-227840. E-mail: info@gildedebevelanden.nl   
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Beste lezer(es), 

 

De eerste voorjaarstormen hebben we weer gehad. Sneeuwklokjes, 

hyacinten en krokussen, ze staan al in bloei, het voorjaar komt 

eraan. Het gaat weer kriebelen, alles gaat weer op gang komen. 

Zo ook de activiteiten van ’t Gilde de Bevelanden.  

Het bestuur wenst ieder weer een goed jaar toe. 

  

Jan van den Boom, vicevoorzitter 

 

 

Op de bestuursvergadering van 21 januari jl. is het volgende besloten: 
 
De bestuursvergaderingen zijn voorlopig gepland op: 
- 28 april met een uitnodiging aan de coördinator/vertegenwoordiger van 
   SamenSpraak 
- 21 juli met een uitnodiging aan de coördinator/vertegenwoordiger van 
   POWER 
- 20 augustus met een uitnodiging aan de coördinator/vertegenwoordiger  
  van de Stadsgidsen 
- 20 oktober met een uitnodiging aan de coördinator/vertegenwoordiger van 
   Scholenproject/Adviesaanvragen 
 

De plaats en de start van de vergadering wordt later doorgegeven. 
Van de coördinatoren wordt verwacht dat zij 14 dagen voor de geplande 
vergadering hun verslag van de periode daarvoor inleveren. 
Om de communicatie te bevorderen met de verschillende disciplines worden 
de vergaderstukken ook van tevoren naar de coördinatoren gestuurd, zodat 
zij daar gericht op kunnen anticiperen. 
 
Tevens zal na elke bestuursvergadering een GildeTijding naar alle vrijwilligers 
worden gestuurd met daarin een korte verslaggeving van alle relevante 
informatie en besluiten welke genomen zijn in deze vergadering. 
Op deze manier hoopt het bestuur de communicatie onderling zo optimaal 
en transparant mogelijk te maken en te houden. 
 
Jan van den Boo, vicevoorzitter 

mailto:info@gildedebevelanden.nl
http://www.gildedebevelanden.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Het Huishoudelijk Reglement is, vanwege een veranderde 

bestuurssamenstelling, aangepast in de rubriek V Coördinatoren en 

goedgekeurd. 

 

Het volgende is aangepast: 

 
V.   COORDINATOREN 

a. Projecten van ’t Gilde worden aangestuurd door een coördinator. 

b. Onder projecten vallen alle activiteiten die door de vrijwilligers 

    van ’t Gilde worden uitgevoerd  

c. De coördinator is verantwoordelijk voor het opzetten en 

    operationeel houden van het project en zorgt voor een effectieve 

    en efficiënte werking ervan. 

d. De coördinator doet eenmaal per kwartaal schriftelijk verslag van 

    het verloop van het project aan het bestuur. 

e. Eenmaal per jaar wordt de coördinator als adviseur/toehoorder 

    uitgenodigd om een bestuursvergadering bij te wonen. 

f. Op verzoek van het bestuur dan wel van de coördinator kan de 

    coördinator toetreden tot het bestuur in de functie van algemeen 

    bestuurslid, dan wel met een specifiek taakgebied. 

g. De coördinator kan worden bijgestaan door een plaatsvervangen- 

    de coördinator. 

h. Aanstellen en ontheffen uit functie van coördinatoren en/of 

    plaatsvervangende coördinatoren geschiedt door het bestuur op 

    voordracht van de vrijwilligers van het desbetreffende taakgebied 

    dan wel van de betrokken coördinator. 

 

 

Helaas gaat het met de gezondheid van onze secretaris Rien Freriks 

niet goed en door de teruggekeerde slokdarmkanker is Rien genoodzaakt 
voor de zomer het bestuur te verlaten. 
 

Daarom met klem de vraag: wie meldt zich aan voor deze 

belangrijke functie? Met zo’n 75 vrijwilligers moet het toch niet zo 

moeilijk zijn om een opvolger te vinden!!! 

 

Ook de opvolging van Lou van Erp als coördinator is nog niet 

geregeld. Lou is nog in gesprek met een paar gegadigden. 

 

 

 

Zoals wellicht bekend biedt deze status de mogelijkheid om de 

vrijwilligersactiviteiten onder bepaalde voorwaarden van de 

belasting af te trekken.  

Deze mogelijkheid wordt u alleen geboden als u veel uren aan 

vrijwilligerswerk voor ’t Gilde de Bevelanden besteedt.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Peter van Eekelen, e-mail peterve@zeelandnet.nl  

of Jan van den Boom, e-mail boomelich@zeelandnet.nl 

mailto:boomelich@zeelandnet.nl
http://www.anbi.nl/anbi-logo/


 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

De vrijwilligersmiddag is gepland op donderdagmiddag 23 april 

met excursies naar de fortificatie ‘het Ravelijn’ en het Markiezenhof 

in Bergen op Zoom onder leiding van gidsen met als thema: de 

Brabantse Waterlinie.  

U en uw partner zijn van harte welkom! 

 

Het bestuur wil u op deze manier bedanken voor al het vrijwilligers-

werk dat u voor ‘t Gilde jaar in- jaar uit hebt verricht. 

Om het voor u makkelijk te maken hebben we een bus voor u klaar 

staan om u naar Bergen op Zoom te vervoeren en retour. 

 

Bezoek aan de fortificatie Het Ravelijn, Korneel Slootmanlaan 3. 

Deze Bergse vesting was een belangrijk onderdeel van de Zuider-

waterlinie en bewaakte de toegang vanuit het zuiden naar Holland 

en Zeeland.  

We bezichtigen de ondergrondse gangen, kazematten en de kruit-

kelder. We maken kennis met de complete vestingwerken van 

Bergen op Zoom incl. de Waterlinie. Verder lopen we door de galerij 

die gebruikt werden om de musketten af te vuren. 

 

Bezoek aan het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8. 

Het Markiezenhof is een laatgotisch stadspaleis in Bergen op Zoom. 

Het was de residentie van de heren en later de markiezen van 

Bergen op Zoom. Het is één van de mooiste laatgotische 

stadspaleizen van West-Europa.  

Dit paleis werd in 1485 gebouwd onder leiding van de Mechelse 

bouwmeesters Antoon Keldermans en Rombout Keldermans. 

Op onze Blauwe Zaal (1ste verdieping) staat een grote maquette 

waarop de Brabantse Waterlinie te zien is en beneden in één van de 

Tuinzalen hangen schitterende foto’s van de Brabantse Wal. 

 

Zie ook op de websites van het Ravelijn en Markiezenhof In Bergen op Zoom. 
 
Programma: 
13.30 Vertrek met de bus vanaf de grote parkeerplaats van het Stationspark  
           in Goes. 
14.15 uur Aankomst bij de vesting Ravelijn in Bergen op Zoom 
14.15 Excursie o.l.v. gidsen in en buiten op de vesting 
15.15 vertrek naar Markiezenhof 
16.15 Koffie of thee in restaurant van het Markiezenhof met uitreiking van 
           het Jaarverslag van ’t Gilde de Bevelanden 2019 
16.45 vertrek naar Goes 
17.30 retour bij de parkeerplaats in Stationspark 
 

Houdt alvast de datum vrij in uw agenda?  

Opgave vóór 3 april a.s. via e-mail: info@gildedebevelanden.nl 

 

Er kunnen maximaal 52 personen mee in de bus, wees er dus vlug 

bij!  

 

Wilt u ook opgeven of u (en uw partner) een Museumkaart, ICOM 

kaart, Rembrandtkaart of VIP-kaart van de BankGiroLoterij heeft?  

 

Op deze middag zal ook de geprinte versie Jaarverslag 2019 

uitgereikt worden en heeft u de mogelijkheid om hier vragen over 

te stellen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen_op_Zoom_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antoon_I_Keldermans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rombout_II_Keldermans
mailto:info@gildedebevelanden.nl


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Het kan altijd beter, dus … 
 
Wilt u meer weten over de 
activiteiten van  
’t Gilde de Bevelanden? 
Kijk dan op  
www.gildedebevelanden.nl  
of neem contact op: e-mail 
info@gildedebevelanden.nl 

 

Deze folder is vertaald in het Duits en Engels en zal binnenkort 

geproduceerd worden. 

De Stadsgidsen van ’t Gilde de Bevelanden kunnen dan nog beter 

onze fraaie stad promoten en voorlichting geven aan de 

buitenlandse toeristen. 
 

 
 

 

Op de vrijwilligersmiddag naar Bergen op Zoom wordt het 

Jaarverslag 2019 uitgereikt. Nu op voorhand alvast een excuus: 

In het dit Jaarverslag is helaas een storende fout geslopen. 

De vermelde boerderij op pagina 2 en andere pagina’s is niet de 
Hoeve van der Meulen in ’s Heer Abtskerke ging maar de Hoeve Veldzicht in 
Wolphaartsdijk. Helaas zijn de boekjes al gedrukt. 
Dus wanneer de foto’s iemand inspireren om er eens een fietstochtje langs 
te maken, moet deze in westelijke richting gaan en niet in zuidelijke…  
 
In de digitale versie is dit al gecorrigeerd, zie bijgaande versie van het 
Jaarverslag 2019.  

 

Hierbij een opgave van alle formulieren welke beschikbaar via onze 

website www.gildedebevelanden.nl onder de rubriek ANBI status 

-Handleiding Gidsen; 

-Spelregels Adviseur; 

-Spelregels begeleiders Scholenproject; 

-Spelregels begeleiders/trainers POWER; 

-Spelregels taalcoaches SamenSpraak; 

-Beleidsplan Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); 
-ANBI-opgaveformulier gewerkte uren. 

 
 
 

 

 

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, 

Namens het bestuur,  

Jan van den Boom   

http://www.gildedebevelanden.nl/
mailto:info@gildedebevelanden.nl

