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Beste Gilde-vriendinnen en -vrienden,
Vanwege het coronavirus leven we in een vreemde, soms zelfs
naargeestige tijd. Zorg voor onze gezondheid en die van de naasten
houdt ons dagelijks bezig. De richtlijnen van het RIVM ter
beheersing van de coronacrisis bepalen de ruimte voor ons gedrag,
elke dag weer. Het ziet er naar uit dat de zgn. ‘anderhalvemeter’
samenleving nog maanden zal voortduren in afwachting van een
doeltreffend vaccin. In deze situatie worden de meesten van ons tot
de bedreigde generatie gerekend.
Dat betekent dat het in ons eigen belang is om de voorschriften
nauwgezet na te leven en dat ook vol te houden! Naar onze mening
doen we er goed aan deze situatie maar te aanvaarden en te
proberen er het beste van te maken.
We denken dan aan het onderhouden van contacten met familie,
buren en vrienden/kennissen, rekening houdend met de
voorgeschreven onderlinge afstand van 1,5 meter. Een telefoontje
kan verlichting en afleiding brengen, soms een keer skypen, zo
mogelijk een rondje wandelen of fietsen, enz.
Ook het Gilde wordt als organisatie gehinderd bij de uitvoering en
organisatie van de gebruikelijke (ontmoetings-)activiteiten.
Groepsbijeenkomsten zijn vooralsnog gewoon niet verantwoord.
Maar we kunnen wel aandacht schenken aan elkaar, telefonisch of
anderszins, zoals bijvoorbeeld door middel van een (verjaardags-)
kaartje. Ons devies is immers omzien naar elkaar!
In dat kader is het helaas ook nog niet verantwoord om een
‘vrijwilligersmiddag’ te organiseren.
Jammer want het bestuur hecht zeer aan het onderhouden van
goede contacten met en tussen haar vrijwilligers.
Uiteraard kan er, mits onder de juiste coronamaatregelen, in kleine
kring, gebrainstormd worden hoe verder te gaan met de activiteiten
van ’t Gilde als de RIVM-maatregelen dat weer toelaten.
We wensen jullie allen een goede gezondheid toe en veel sterkte in
de komende tijd!
Het bestuur

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel
van Nederland en vormen het hart van onze samenleving.
Zij verbinden de samenleving en zorgen voor sociale netwerken.
Daarom investeert de Rabobank elk jaar een deel van hun winst in
clubs en verenigingen.
Dit doen ze onder andere met Rabo ClubSupport. De leden van de
bank kunnen verenigingen en stichtingen kiezen en daarop hun
stem uitbrengen. En elke stem is geld waard.
Ook ’t Gilde de Bevelanden heeft zich ingeschreven voor subsidie
om voor het werk van ’t Gilde de Bevelanden meer bekendheid te
kunnen geven, zodat de inwoners van de Bevelanden hier gebruik
van kunnen maken!
Er kan gestemd worden van 5 tot 25 oktober 2020.
Geef daarom ook uw stem(men) aan ’t Gilde de Bevelanden!

Kitty Wijnen, coördinatrice voor adviesaanvragen, heeft te kennen
gegeven dat zij per 1 november stopt met deze functie.
Kitty heeft dit gedaan vanaf 2016. Tevens is zij tot 2019 ook nog lid
geweest van het bestuur.
Het bestuur dankt Kitty voor al die jaren dat zij gereed heeft
gestaan om de adviesaanvragen aan te horen en te regelen dat de
aanvragers via de deskundigen geholpen werden. Kitty heeft in al
die jaren ca. 300 adviesaanvragen gekregen. Nogmaals hartelijk
dank daarvoor.

Wat wordt er bedoeld met “Adviesaanvragen?
U helpt op een eenvoudige wijze uw medemens, die met een
probleem worstelt. U kunt hem/haar helpen door op te treden als
intermediair tussen hem/haar en de eventuele probleemoplosser.
Dit komt de laatste tijd gemiddeld 1 of 2 keer voor in de 2 weken.
Taakomschrijving en werkwijze:
U wordt gebeld op 06-145 306 01 met een aanvraag voor advies.
De vraag kan gaan over b.v. hoe om te gaan met een bouwaanvraag, vragen over een testament, maar ook over een Friese klok of
een probleem met de computer. In de meeste gevallen is er wel een
deskundige/vrijwilliger bij ’t Gilde die daar iets van afweet en raad
kan geven hoe te handelen of het probleem bij de aanvrager thuis
kan oplossen.
U kijkt dus op de lijst van onze vrijwilligers en brengt de deskundige
op de hoogte van de aanvraag. Deze neemt contact op met de
aanvrager en probeert een oplossing te vinden voor het probleem.
Hij meldt aan u wat er gebeurd is, u noteert dat op een standaard
lijst en informeert eens per 2 à 3 maanden het bestuur.
Hiervoor wordt aan u gratis een telefoon beschikbaar gesteld, de
onkosten hiervoor worden door ’t Gilde betaald.
Reacties s.v.p. naar info@gildedebevelanden.nl

U kunt natuurlijk ook iemand aanbevelen of voordragen.

Ook Chris Otto heeft even geleden aangegeven te stoppen als
coördinator van Power.
Chris heeft in 2016 dit landelijke project ter hand genomen en met
veel inzet dit op de Bevelanden van de grond gekregen.
Ondertussen zijn er alweer vanaf 2017 totaal 8 series geweest van
5 workshops door Chris en andere trainers gegeven.
Veel dank daarvoor.
Het bestuur wil graag dat deze activiteiten onverkort weer opgepakt
kunnen worden.

Andere leeftijd … andere
behoeftes en plannen.

Waar is Power voor?
Senioren aan de slag met toekomstplannen. Kinderen de deur uit,
klaar met werken, behoefte aan contact met anderen, volop tijd en
energie…. Maar wat wil ik, waar ga ik me voor inzetten, wat zijn
mijn dromen? Deze en andere vragen komen aan bod in het project
Power!
In een aantal workshops wisselen deelnemers ervaringen en ideeën
uit. Ieder werkt daarbij aan een eigen plan voor de toekomst op het
gebied van hobby’s, sport en bewegen, sociale contacten en
(vrijwilligers)werk. Je kunt rond je 55ste nieuwe plannen maken,
maar evengoed als je 70 bent.
Taakomschrijving en werkwijze:
-Het plannen van acties en het onderling afstemmen hiervan met de
trainers.
-Het plannen en organiseren van bijeenkomsten (huren zaal e.d.) in
overleg met trainers
-Werving en publiciteit; zorgen/opstellen wervingsfolder, persberichten, berichten voor de website opstellen
-Inschrijvingen en betalingen deelnemers regelen
-Begroting opstellen
-Externe contacten met project- organisaties onderhouden (o.a.
Gildebestuur)
-Externe contacten met bedrijven, onderwijs, zorg, enzovoorts
opbouwen en onderhouden
-Ev. als co-trainer workshops kunnen optreden
-Coachen POWER-kringen (= ondersteunen met informatie, advies
en contacten
-Inhoudelijke coördinatie van POWER Ronde-Tafel-bijeenkomsten
Alle onkosten worden vergoed.
Reacties s.v.p. naar info@gildedebevelanden.nl

U kunt natuurlijk ook iemand aanbevelen of voordragen.

Op deze vergadering kan helaas, door de nieuwe coronamaatregelen van de regering, deze keer geen coördinator uitgenodigd
worden.

