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Beste lezer(es),
Het coronavirus beheerst op dit moment ons hele leven. Dat vereist
aanpassingen, flexibiliteit en vooral solidariteit.
Soms is het goed om je eigen mening even te parkeren. Respect
voor de verantwoordelijkheid van anderen is nu even belangrijker.
Samen even een stapje terug om straks nog meer met elkaar te
kunnen samenwerken.
We hopen dat ieder van ons, geliefden, familie en Gilde-leden, deze
ongewisse onrustige periode gezond doorkomen.
Jan van den Boom, vicevoorzitter

In de komende vergadering van 28 april zal Frans van Rijswijk door
het bestuur tot voorzitter van ’t Gilde de Bevelanden benoemd
worden. Frans is in zijn werkzame leven o.a. actief geweest in
onderwijsdirecties, in Raden van Bestuur, Lid van stuurgroepen en
adviescommissies, hij weet dus als geen ander hoe je besturen
moet leiden!
Anne Flour en Loeki Cornelisse nemen de taken bij SamenSpraak
over van Lou van Erp.
Anne treedt op als 1e coördinator en gaat met name het
administratieve & beheersmatige takenpakket oppakken, het
emailadres en contact met het bestuur/naar buiten toe en 50% van
de koppels coaches/taalmaatjes begeleiden.
Loekie vult haar aan als 2e coördinator en begeleidt de andere 50%
van de koppels plus de contacten met de instituten, taalhuizen en
eventueel gemeente-afdelingen, met aandachtsgebied voor input
voor scholing, taalmogelijkheden en verwijzingen.
Lou blijft als taalcoach actief betrokken bij SamenSpraak.
Bij de Stadsgidsen wordt Klazina van den Berge-Vos opgevolgd door
Anneke van Waarden-Koets en Louis Schigt.
Anneke wordt aanspreekpunt voor het bestuur en gaat als
coördinatrice zorgen voor de bijscholingen, trainingen en PR-zaken.
Louis gaat zorgen voor coördinatie van de stadswandelingen.
Klazina blijft overigens actief als stadsgids.

Voor de opvolging van onze secretaris Rien Freriks is het bestuur
drukdoende om een adequaat persoon te vinden die deze
belangrijke taak op zich wil nemen.
Op de vergadering van 28 april wordt in tegenspraak met eerdere
afspraken geen vertegenwoordiging van SamenSpraak uitgenodigd.
Oorzaak: coronavirus.
De volgende bestuursvergadering staat nu voorlopig gepland op 21
juli met een uitnodiging aan de coördinator van SamenSpraak.
Daaropvolgend een bestuursvergadering op 20 augustus net een
uitnodiging aan de coördinator van POWER en vervolgens nog een
bestuursvergadering op 20 oktober met de uitnodiging aan de
coördinatrice van de Stadsgidsen.

De geplande vrijwilligersmiddag van 23 april naar het Ravelijn en
het Markiezenhof wordt voorlopig uitgesteld tot het najaar. Door de
coronacrisis zijn alle openbare gelegenheden en musea tot nader
orde gesloten. Ook gezellig samen in de bus is niet mogelijk.
Zodra er meer bekend wordt krijgt u een nieuwe uitnodiging voor
deze happening.

In het verleden werd het Jaarverslag altijd uitgereikt op de
vrijwilligersmiddag. Omdat deze voorlopig niet door kan gaan
is het Jaarverslag 2019 al digitaal naar u toegezonden.
Mocht u al vragen hebben: schroom niet en mail uw vraag
naar info@gildedebevelanden.nl

Zoals u weet zijn alle activiteiten van ’t Gilde voorlopig op aanraden
van het RIVM opgeschort. Zodra het sein veilig wordt gegeven krijgt
u van ons bericht om alle activiteiten weer op te kunnen starten.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe opzet en
vormgeving van onze website.
Het voortouw hierin is genomen door Ineke Otto. Heeft u nog
bepaalde opmerkingen en/of suggesties mail die dan naar
info@gildedebevelanden.nl

Afgelopen jaar heb ik voor de laatste keer een bestuursvergadering
van ’t Gilde de Bevelanden bijgewoond; ik heb na een kleine 10 jaar
een punt gezet achter mijn bestuurlijke activiteiten bij ’t Gilde.
Natuurlijk komen er dan van tijd tot tijd bij jezelf “filmpjes” langs
over hoe alles is gegaan, bijzondere momenten, kortom wat je zo al
meegemaakt hebt.
Zomer 2010, ik ging met pensioen, er was nog geen Power, dus ik
moest het zelf uitzoeken… Gelukkig had ik daar geen moeite mee,
ik had er al eens over nagedacht en besloot een maandje lekker
vakantie te houden met mijn echtgenote en daarna eens uit te
kijken naar een zinvolle bezigheid.
In mijn ideeën zag ik wel iets in ’t Gilde; ik had er eens over
gehoord, waarbij met name de activiteiten van de groep adviseurs
mij wel aansprak: ik had in mijn loopbaan wel de nodige ervaringen
opgedaan, waar ik anderen misschien eens mee kon helpen; ook
had ik een flink aantal jaren in diverse schoolbesturen meegedraaid
en ook daar steek je wel wat op…
Ik heb mij dus gemeld bij de toenmalige secretaris Chris Otto.
Al snel zag ik zijn oogjes gaan glimmen, mijn ideeën over de
adviseurs waren wel aardig, vond hij, maar het bestuur zocht
toevallig een coördinator voor de adviseurs. Hij heeft mij er wat
over verteld en ook dat je als coördinator (toen nog) deel uitmaakte
van het Gildebestuur. Mijn interesse was gewekt en, na een
kennismakingsbezoek aan de toenmalige voorzitter en de
penningmeester, kreeg ik de adviseurstelefoon in mijn handen
gedrukt met de lijst van alle adviseurs met hun specialismen.
Het viel mij op dat de binnenkomende vragen naar verhouding vaak
betrekking hadden op computergebruik, gemeentezaken,
bouwvragen, e.d. Maar in het grote aanbod van adviseurs waren
ook enkele specialismen, die nauwelijks werden geraadpleegd:
vragen over bijv. ansichtkaarten, postzegels, genealogie zijn bij mij
niet binnengekomen. Maar ondanks dat vind ik het wel waardevol
dat dergelijke kennisvelden voor iedereen beschikbaar blijven
binnen ’t Gilde.
Naar mate ik meer zag binnen ’t Gilde raakte ik ook geboeid door
de verhalen rond Samenspraak; na een gesprek met de toenmalige
coördinator Ko Kodde ben ik ook als taalcoach aan het werk gegaan
met een paar teenagers (broer en zus); dit sprak mij zo aan dat,
toen Ko Kodde in de loop van 2013 aangaf dat hij op zoek ging naar
een opvolger omdat hij wilde stoppen, ik hem verteld heb, dat hij
niet langer hoefde te zoeken. Zo ben ik in januari 2014 coördinator
Samenspraak geworden.
En daar ging een wereld voor mij open: natuurlijk door alle
ontmoetingen met de taalvragers, die letterlijk uit alle hoeken van
de wereld kwamen, maar ook doordat het moment van de wisseling
van coördinator bij zeer veel taalcoaches samenviel met de wens
zich terug te gaan trekken. Uit het laatste Jaarverslag van Ko Kodde
leid ik af dat op het moment van zijn vertrek er 21 taalcoaches
actief waren, waarvan er in mijn eerste jaar 6 vertrokken; juist in
een tijd dat er wereldwijd vluchtelingenstromen gaande waren en
een groeiend aantal van hen in Nederland belandde.

Een andere uitdaging daarbij was dat de aanvankelijke groep
taalcoaches voornamelijk in Goes of directe omgeving woonde,
terwijl de nieuwe taalvragers door het huisvestingsbeleid van COA
en Gemeenten verspreid over ons hele werkgebied (letterlijk van
Kamperland tot Rilland en van Colijnsplaat tot Ellewoutsdijk)
kwamen wonen. Dit betekende dat er flinke aantallen nieuwe
taalcoaches gezocht moesten worden en, om onnodige reiskosten te
voorkomen, bij voorkeur uit de buitengebieden.
Op dit moment werken we met 29 taalcoaches, waarvan er
overigens nog twee uit de groep van Ko Kodde zijn en de rest
“nieuw” is. Een prachtige groep zeer gemotiveerde mensen,
gevarieerde leeftijd (in het afgelopen jaar 25 tot 81 jaar),
sommigen nog midden in het arbeidsproces, anderen inmiddels met
pensioen. Ik heb ervan genoten met deze mensen te mogen
werken.

Verder vond ik het heel leuk om in deze jaren mijn hobby,
fotografie, ten nutte van ’t Gilde in te zetten; zo heb ik vanaf 2012
alle jaarverslagen van foto’s mogen voorzien. Ook van feestelijke
gelegenheden zoals o.m. het 25 en het 30-jarig jubileum en de
landelijke coödinatorendag 2018, heb ik een aantal fotografische
herinneringen achtergelaten.
De tijd breekt nu aan dat ik ga stoppen als coördinator (niet als
taalcoach, dat blijf ik nog doen); het voelt voor mij een beetje als
“nog een keer” met pensioen gaan. Ik kijk er naar uit nu tijd te
krijgen voor andere zaken, die in de afgelopen jaren zijn blijven
liggen.
Graag wil ik alle vrijwilligers (taalcoaches, adviseurs, stadsgidsen,
bestuursleden) bedanken voor de warme collegialiteit, die ik bij
jullie in de afgelopen jaren heb gevoeld.
Het ga jullie allen goed.
Lou van Erp

Voor vragen en suggesties over deze nieuwsbrief of over andere
zaken over ’t Gilde de Bevelanden, kunt u schrijven naar hert
Secretariaat of e-mailadres, zoals vermeld boven aan deze
nieuwsbrief.

