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Voorwoord
2019 is een jaar waarin veel activiteiten zijn geweest bij de Stichting 
‘t Gilde de Bevelanden. 
Op alle fronten hebben de vrijwilligers weer veel werk verzet.
Zowel de Stadsgidsen, de taalcoaches van SamenSpraak, het geven 
van workshops bij POWER en op de scholen met les in techniek en 
het geven van adviezen bij de aanvragen voor hulp, gaven voor 
iedereen weer veel werk. Zie ook verder bij de verslaggeving van de 
coördinatoren en bestuursleden in dit jaarverslag. 
Aan iedereen veel dank daarvoor.

Verder is er in het voorjaar een vrijwilligersmiddag geweest bij het 
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, een mooie gelegenheid om nader 
met elkaar kennis te maken en van elkaars activiteiten te horen.

Dit jaar is ook een wijziging doorgevoerd in de samenstelling van 
het bestuur, zodat er minder tijdsbeslag wordt gelegd op ieders 
functioneren.
We zijn als bestuur blij om een nieuwe voorzitter te kunnen begroeten, 
die in 2020 zich kan inwerken en hopelijk zich zal thuis voelen in 
’t Gildeland.
Daarnaast kwam in juni Wolter Koster ’t Gilde versterken als onafhanke-
lijk persoon om eventuele problemen met grensoverschrijdend ge-
drag te begeleiden en op te lossen.

Eind 2019 werden we verrast met de uitreiking van de Gouden Speld 
aan Klazina van de Berge voor de vele verdiensten die zij heeft gehad 
voor Gilde Nederland en ’t Gilde de Bevelanden. Dat straalt ook een 
beetje af op ons allemaal!
Ook hebben we in bestuurlijke kring afscheid genomen van Kitty Wijne, 
Klazina van de Berge, Lou van Erp en Chris Otto. Zij blijven allen nog 

Zeeuws Erfgoed op de Bevelanden: 
Hoeve Veldzicht in Wolphaartsdijk.

Foto’s: Lou van Erp
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Uit het bestuur 
In 2019 vergaderde het bestuur 6 keer. Dit jaar zijn er meerdere 
momenten van tussentijds overleg geweest. Dit heeft te maken met 
het feit dat wij nog nooit zoveel bestuur mutaties in een jaar hebben 
gehad. De uitgetreden bestuurders blijven gelukkig wel actief als 
uitvoerend coördinator. De bestuurstaken worden als ”te ver van mijn 
bed show” gezien, waardoor het moeilijk is om nieuwe bestuursleden 
te vinden. 
Het bestuur heeft daarom besloten het huishoudelijk reglement in die 
zin aan te passen dat het coördinatorschap niet meer verplichtend is 
verbonden met het bestuurslidmaatschap.

Dit jaar is er bijzondere aandacht besteed aan het afscheid van 
Klazina van de Berge-de Vos als coördinator van de stadsgidsen; 
op 27 november kreeg zij de Gouden Speld uitgereikt door de plaats-
vervangend voorzitter van het Landelijk Gilde. 

De vrijwilligers dag vond op 17 april plaats met een bezoek aan het 
Watersnoodmuseum op Schouwen-Duiveland. De opkomst was goed; 
42 personen waren aanwezig en er heerste een enthousiaste sfeer met 
voldoende ontmoetingsmomenten.

Het in 2017 gestarte project Power kreeg ook dit jaar een positief 
vervolg met vier groepen in het najaar. Ook het Scholenproject heeft 
zijn bestaansrecht bevestigd. Beide projecten worden in dit  verslag 
nader toegelicht.
Helaas heeft de lichte stijging van adviesaanvragen die in 2018 te zien 
was zich ondanks extra publiciteit  niet voortgezet in 2019.
Dit jaar verschenen er regelmatig Gildetijdingen om alle vrijwilligers 
goed te informeren over alle activiteiten.

actief bezig met de disciplines waar ze voor bezig zijn geweest, 
sommigen nog als coördinator, anderen als vrijwilliger.
We hopen dat er vlug opvolgers klaar zullen staan om hun taken over 
te nemen.

Rest mij nog een dank uit te brengen aan alle vrijwilligers die telkens 
weer klaar staan om hulp en onderricht te geven aan eenieder die daar 
om vraagt. 
Zonder deze vrijwilligers zou ’t Gilde niet kunnen functioneren, 
laat staan: kunnen bestaan!

Jan van den Boom, vicevoorzitter
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Financiën
Het is Stichting ’t Gilde de Bevelanden gelukt om het verslagjaar 2019 
af te sluiten met een mooi exploitatieoverschot.
Na het jubileumjaar 2018 en de ter gelegenheid daarvan georgani-
seerde zeer geslaagde festiviteiten waren de algemene reserve en de 
voorzieningen op de balans fors gedaald.
Het is goed dat onze vrijwilligersorganisatie over de nodige reserves 
kan beschikken als door onvoorziene invloeden van buitenaf de 
financiële positie van ’t Gilde wat onder druk zou komen te staan. 
Daar is gelukkig op dit moment nog geen sprake van, maar toch… 

Wij prijzen ons gelukkig dat alle deelnemende Noord- en Zuid- 
Bevelandse gemeenten ook weer in 2019 met een welwillende en 
consistente subsidieverlening onze organisatie van vrijwilligers een 
gedegen fundament hebben verschaft. Onze welgemeende dank 
daarvoor!
Zodoende kunnen de vrijwilligers van ’t Gilde zich met groot 
enthousiasme en doorzettingsvermogen inzetten voor de Nederlandse 
en anderstalige hulpvragers die zich uit alle geledingen van de 
samenleving verwachtingsvol bij ‘t Gilde melden.

Dankzij een gift van de Stichting Lions “Goes Helpt” en een bijdrage 
van de Rabo ClubSupport 2019 had ’t Gilde wat meer financiële 
armslag. Deze bijdragen zijn meer dan welkom!

Het bestuur van ’t Gilde let -wat de uitgaven betreft- voortdurend 
“op de kleintjes”. De administratie/bestuur- en overige kosten worden 
kritisch in het oog gehouden en dat werpt ontegenzeggelijk zijn 
vruchten af. 
Zo werd een belangrijke jaarlijks terugkerende activiteit als de 
vrijwilligers dag (goed voor de contacten en de onderlinge saamhorig-

Colijnsplaat

De samenstelling van het bestuur is dit jaar aanzienlijk veranderd en 
zag er per 31/12/2019 als volgt uit:
Voorzitter: Chris Otto (uitgetreden 4/1/2019)
Secretaris: Rien Freriks
Penningmeester: Peter van Eekelen
Coördinatie Gidsen: Klazina van den Berge-de Vos 
 (uitgetreden 19/11/2019)
Coördinatie Samenspraak: Lou van Erp (uitgetreden 19/11/2019)  
Coördinatie Adviesaanvragen:  Kitty Wijne (uitgetreden 3/6/2019)
Coördinatie Power: Chris Otto
Coördinatie Scholenproject: Jan Stoffels
Public Relations: Jan van den Boom (vicevoorzitter)
VOG-vertrouwenspersoon: Wolter Koster

Tenslotte
De dankzij extra subsidie van de Gemeente Goes en enthousiaste 
inzet van de stadsgidsen georganiseerde gratis stadsrondleidingen 
op de woensdagmiddagen in de maanden mei, juni, juli, augustus 
en september waren wederom een groot succes; 650 deelnemers!
De Rabo ClubactieSupport 2019, die in het voorjaar plaatsvond, 
leverde een stabiele opbrengst op: € 127,20. (In 2018: € 120,60)
Om informatieve doublures verder te voorkomen verwijs ik u naar de 
uitgebreide bijdragen in dit jaarverslag.

Rien Freriks, secretaris
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heid) in 2019 georganiseerd in het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk. 
Deze interessante en door de deelnemende vrijwilligers volop 
geprezen activiteit kon kostentechnisch binnen het budget van 
eerdergenoemde grootboekrekening plaatsvinden.

De individuele adviesaanvragen bleven ook in 2019 achter bij de 
gestelde verwachting.
In een poging om de Stichting ’t Gilde de Bevelanden meer naams-
bekendheid te geven en duidelijk te maken voor welk breed scala aan 
activiteiten ’t Gilde zich in de samenleving inzet, werd in het najaar van 
2019 een leaflet toegevoegd aan weekblad De Bevelandse Bode en de 
Reimerswaalse- en Kapelse Bode.
Deze actie kon ’t Gilde alleen realiseren in de wetenschap dat wij daar-
toe een voorziening hadden getroffen op de balans.

Mede dankzij de extra (gratis) publiciteit van een tweetal aantrekkelijke 
en lezenswaardige artikelen in zowel de Bevelandse Bode als de PZC, 
hebben er in 2019 een viertal series van 5 workshops POWER plaats-
gevonden in de gemeentes Goes (2x), Kapelle (1x) en Zierikzee (1x). 
Zodoende is dit onderdeel van ’t Gilde na een bescheiden jaar 2018 in 
2019 weer flink op de kaart gezet. Hopelijk wordt dit in het najaar van 
2020 succesvol vervolgd.

Tenslotte waren de Stads- en Streekgidsen ondanks een lichte daling 
ten opzichte van het topjaar 2018, weer uitermate succesvol en 
lucratief in 2019. Ook hier was bij dit succesvol onderdeel van de Gilde 
activiteiten sprake van extra landelijke publiciteit in de vorm van fraaie 
artikelen in het “Landelijk Gilde Magazine” en het “Reformatorisch 
Dagblad”. Een aansprekend voorbeeld van Goes promotie! 
Een dankwoord voor de als coördinator afscheidnemende Klazina, 
en haar “team” is dus wel op zijn plaats.

Balans Stichting ’t Gilde de Bevelanden 2019
Activa     Passiva 
Bank    € 11.143 Algemene reserve    € 3.143
Beknopt exploitatieoverzicht 2019   Voorzieningen    € 8.000
Beginsaldo 01-01-2019 € 9.364   Publiciteit € 3.750
Inkomsten 2019 € 11.151   Projecten € 4.250
Uitgaven 2019 € 9.372   
Eindsaldo 31-12-2018 € 11.143 
Totaal    € 11.143    € 11.143

Winst- en Verliesrekening 2019
Inkomsten    Uitgaven
Subsidies Gemeenten € 3.857  Adm/Bestuurs- en overige Alg. Kosten € 1.404
Opbrengsten Wandelingen € 3.473  Folders en advertenties   € 3.363
Opbrengsten POWER € 1.120       Adviseurs  € 148
Overige inkomsten € 2.701     Gidsen  € 2.324  
       Samenspraak   € 1.625 
       POWER  € 508
    Exploitatie overschot t.g.v.     € 1.779 

alg. reserve + voorzieningen

 € 11.151       €  11.151

Peter van Eekelen, penningmeester

Reis, opleidings- 
en overige kosten
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Individuele adviesaanvragen
Ook dit jaar is weer beroep gedaan op onze hulp en adviezen.
Het aantal aanvragen is aanmerkelijk gedaald.
Na het huis aan huis bezorgen van de folder in september was er een 
piek in het aantal aanvragen tot na het weekend.  

Vaak zijn het vragen waar we helemaal niets mee kunnen, bijvoor-
beeld:
-  Slaapkamer ledikant en kast verwijderen, nieuw tapijt leggen en  

behangen.
- Vanuit de diaconie bejaarden bezoeken.
- Iemand bij het archief had de vraag of we oud Duits konden vertalen.
- Het foto/camera museum had graag een hulpje en snapte niet dat 

wij dat niet konden “leveren”.

Een vraagje van een mevrouw na een herseninfarct: “Zij kan wel lezen 
maar niet meer schrijven en wil graag weer met de computer over-
weg”. Na overleg tot de slotsom gekomen dat ze haar vraag bij de 
neuroloog en bij ‘t Gors zal voorleggen. Deze mevrouw was erg blij en 
zag weer mogelijkheden met bijvoorbeeld een spraakcomputer.

De meeste aanvragen gaan nog steeds over computers en tablets.
De kennis en ervaring van onze adviseurs is en blijft van onschatbare 
waarde.
Er zijn weer enkele adviseurs bijgekomen
Het geeft een goed gevoel dat je iets voor andere mensen kunt 
betekenen.
Voor de inzet van het afgelopen jaar wil ik jullie heel hartelijk bedanken 
en hoop in 2020 weer een beroep op jullie te mogen doen.

Kitty Wijne, coördinator Adviesaanvragen

Aantal hulp- en adviesaanvragen per categorie:

Aantal hulp- en adviesaanvragen per categorie

Computer/tablet 26

Financiën/belastingen/notarieel 6

TV/Radio 5

Telefonie 5

Diversen 6

Doorverwezen 9

Afgewezen 7

Totaal 64

Aantal hulp- en adviesaanvragen over de afgelopen vijf jaren

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019

Aanvragen 112 83 87 96 64
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Kats
Vanuit de basiscursus taalbegeleider (Taalhuis in samenwerking met 
SMWO) heeft zich een drietal nieuwe taalcoaches bij SamenSpraak 
aangesloten.
Vanuit de werving onder potentiële vrijwilligers zijn nog twee taal-

coaches ingestroomd.
Verder hebben zeven collega’s om diverse redenen hun activiteiten als 
taalcoach beëindigd. 

Samengevat geeft dit het volgende beeld:

Men kan gerust stellen dat de activiteit van SamenSpraak ’t Gilde de 
Bevelanden een in de regio breed gedragen activiteit is onder mensen 
die als vrijwilliger hun steentje willen bijdragen aan de samenleving. 
Een woord van dank en waardering voor de inzet van de vrijwilligers is 
dan ook meer dan terecht.

Lou van Erp, coördinator SamenSpraak

SamenSpraak 
Alle migranten, die zich het Nederlands als tweede taal eigen 
willen/moeten maken, kunnen gebruik maken van diverse opleidings-
mogelijkheden. Naast het cursorisch onderwijs in de Nederlandse taal 
staan Nederlandstalige vrijwilligers de migranten bij in het leren 
gebruiken van de Nederlands taal; dit gebeurt door “taalcoaches”. 
Deze laatste activiteit gebeurt in diverse regio’s onder de naam 
“Samenspraak”.
Behalve deze migranten wonen er in Nederland nog veel meer 
mensen, voor wie de beheersing van de Nederlandse taal (verstaan, 
spreken, lezen en schrijven) geen vanzelfsprekendheid is. In de regio 
Noord- en Zuid Beveland is de Bibliotheek Oosterschelde, in de vorm 
van Het Taalhuis als haar activiteit, hierbij een belangrijke gespreks-
partner voor Samenspraak ’t Gilde de Bevelanden.
Taalvragers, die bij het Taalhuis aankloppen voor hulp om Nederlands 
als tweede taal te leren; worden naar Samenspraak doorverwezen.
Daarnaast komen taalvragers bij SamenSpraak terecht door verwijzing 
van diverse ambtelijke instanties, maatschappelijke en gezondheids-
zorg.
De grootste storm is geluwd: het aantal inburgeraars vertoont een 
lichte daling, het aantal aanmeldingen vanuit het Taalhuis een stijging.

De hulpvragen zijn als volgt verspreid over de regio:

Borsele Goes Kapelle Noord-
Beveland

Reimers-
waal

Totaal

1-1-2019 2 13 1 4 13 33

Nieuwe aanvragen 9 1 3 13

Afgesloten 2 6 3 6 17

Aantal begeleidingen 
per 31-12-2019

16 2 1 10 29

Aantal actieve 
taalcoaches

Borsele Goes Kapelle Noord-
Beveland

Reimers-
waal

Totaal

1-1-2019 5 13 1 3 8 30

gestopt 3 1 1 2 7

bijgekomen 1 3 1 5

31-12-2019 3 15 1 2 7 28
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Stads- en streekgidsen
Dit jaar is een lichte daling waarneembaar van bezoekers die rond-
geleid wilden worden. Opgemerkt kan worden dat de groepen 
bestonden uit een kleiner aantal deelnemers én er was een afname 
van het aantal bustochten.

Rondleidingen Goes én regio die in 2019 aan bod kwamen:
- Rondleidingen door de Historische binnenstad van Goes
- Maritieme wandelingen in Goes
- Gratis rondleidingen op woensdagmiddag (mei/september)
- Open Monumentendag rondleidingen op diverse locaties t.w.:
 - Stadhuis op de Markt, 
 - Stadshaven en historisch monument Karel V 
 - Jachthaven De Werf. 
- Kerstmarkt in Goes met gratis rondleidingen

Voor het zesde jaar werden de gratis stadsrondleidingen elke 
woensdagmiddag in de maanden mei t/m september verzorgd. 
Twee gidsen werden wekelijks ingezet omdat de “gratis” rondleidingen 
zeer in trek zijn bij deelnemers vanuit eigen stad en regio, maar ook 
bij toeristen uit binnen- het buitenland. 

13 juni 2019
Herdenking en bijwonen van de steenlegging van Struikelstenen 
(Stolpersteine) in Zeeland. In Goes werden 2 struikelstenen in de Lange 
Vorststraat 80-82 en 1 struikelsteen in de Lange Kerkstraat 19 gelegd. 
Hierbij waren 7 gidsen aanwezig en goedherkenbaar in hun witte 
gildejacks.
 



16 17Jaarverslag 2019

Foto’s: Lou van Erp

Cursussen 
- Op 11 juni  werd een cursusdag georganiseerd door Erfgoed Zeeland 

waarbij de gidsen konden aansluiten voor een “Incompany Training 
Rondleiden”. Hieraan namen 3 stadsgidsen deel.

- Op 27 november kwam stadsarchivaris dhr. Frank de Klerk de gidsen-
groep zgn. “bijspijkeren” met name over de historie van de stad. 

- Het Historisch Museum de Bevelanden gaf lezingen over stad en 
regio.

Nieuwe folders “Wandeling door Historisch Goes” in de 
Engelse- en Duitse taal
3 Gidsen hebben een werkgroepje “vertaling folders” gevormd en op 
zeer korte termijn prachtig werk geleverd. Snel waren vertalers én 
sponsoren gevonden.  
De folder wordt vertaald in de Engelse- en Duitse taal en zal in 
februari/maart 2020 te koop zijn bij het VVV-kantoor en de sponsoren 
van deze folders.

Bijeenkomsten
Stadhuis op de Grote Markt. Voorts werden gidsen - over relevante 
zaken - door de coördinator via e-mails/mededelingen op de hoogte 
gehouden.  

Gildegidsen per 31-12-2019  aantal
Goes 15 
Tijdelijk niet inzetbaar 3 
Gestopt 0
Nieuwe aspirant gidsen  1

Het jaar 2019 was redelijk druk; toch kan men met voldoening hierop 
terugkijken. De gratis rondleidingen in de zomer maanden blijven een 
grote trekpleister voor de stad.

Promotie Stadgidsen Goes 
Gilde Nederland bracht ’t Gilde de Bevelanden en met name de stads-
gidsen onder de aandacht in heel Nederland in het  “Landelijk Gilde 
Magazine”.
Ook het” Reformatorisch Dagblad” wijdde een item over de stads-
wandelingen in Goes.

Open Monumentendag
Landelijk op de eerste zaterdag in september – trok met het thema 
“Plekken van Plezier” veel  belang stellenden. Ieder jaar zijn de gidsen 
aanwezig in het Stadhuis op de Grote Markt. Belangstellenden konden 
meelopen met de gratis rondleidingen in het monumentale pand van 
restaurant Karel V op de Turfkade.
De rondleidingen op jachthaven “De Werf” werden goed bezocht.
  
Overzicht 2019 rond- deel-
 leidingen nemers
Historische rondleidingen Goes* 41 536 
Gratis rondleidingen  mei t/m sept 37 650 
Gratis rondleidingen Kerstmarkt 02 26 
Maritieme rondleidingen 01 19 
Lezingen over Stad Goes 02 40 
Open Monumentendag - Stadhuis 33 655   
Open Monumentendag - Karel V /stadshaven 03    62
Open Monumentendag – De Werf  10 58 
Totaal 129 2046
   
*Inclusief rondleidingen in een vreemde taal

Samenwerking en activiteiten
Ook dit jaar was er een prettige voortzetting van samenwerking met 
de Gemeente Goes, het gemeentearchief, Stichting Goes Marketing, 
VVV-kantoor Goes, Erfgoed Zeeland en diverse restaurants. 
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Het wordt tijd om het stokje over te dragen aan mijn opvolgers in de 
gidsengroep.
Na 12,5 jaar nam ik afscheid als bestuurslid / coördinator stadsgidsen 
in de laatste bestuursvergadering op 18 november jl. 

Ik wil hier alle gidsen bedanken voor hun loyale inzet. Altijd wanneer ik 
een beroep op hun vrije tijd deed voor een rondleiding/ lezing / of 
gratis medewerking in werkgroepjes enz. kon ik altijd op hen rekenen. 
Hartelijk bedankt.  
Ik blijf wel trouw aan de gidsengroep en wil als stadsgids nog graag 
rondleidingen verzorgen.

Ook het bestuur van ’t Gilde hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme 
en grote inzet voor het vrijwilligerswerk. Ik heb me altijd prettig 
gevoeld in de bestuursvergaderingen, waar ik een luisterend oor, 
fijne medewerking en vooral ruimte kreeg om de gidsengroep naar 
dit niveau te brengen.

Ondanks iets minder deelnemers en rondleidingen dit jaar werkten de 
gidsen met volle inzet en enthousiasme. Ik wens iedereen een zonnige 
toekomst en een druk gidsenjaar toe. 

K. van den Berge-de Vos, coördinator Stads-en Streekgidsen

POWER, VEERKRACHT OP LEEFTIJD

Eenzaamheid
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan 
een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact 
met andere mensen dan je wenst. 
Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens 
van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of 
psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben 
op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

Het beste uit je leven halen
POWER is een concept voor gemeenschapsvorming voor en door 
senioren. Deelnemers krijgen een reeks inspirerende workshops aan-
geboden, waarin zij aan de hand van vijf levensdomeinen een nieuw 
ontwerp maken voor hun eigen toekomst. De deelnemende ouderen 
maken voor zichzelf de balans op: hoe sta ik ervoor en wat wil ik aan-
pakken op het gebied van sociale relaties en dagelijkse activiteiten.

Gebleken is dat dit inspirerende project in een behoefte voorziet en 
dat het zijn doelstellingen waarmaakt. Het geheel drijft op het enthou-
siasme van (getrainde)vrijwilligers.
Al met al een mooie actie tegen eenzaamheid!

In het voorjaar van 2019 hadden wij een tweetal workshops gepland, 
deze zijn wegens te weinig interesse niet doorgegaan.
De Power workshops dit najaar waren echter wel een groot succes. 
Alle workshops in Zeeland gingen door!

In Goes twee series met totaal 14 deelnemers;
In Kapelle een groep van 8 personen;
In Zierikzee een groep van 9 personen.
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Scholenproject
In 2019 zijn er zes workshops verzorgd op verschillende basisscholen 
in de gemeente Borsele en een workshop in Kloetinge (een workshop 
bestaat uit drie middagen).
De werkstukken waar de kinderen mee bezig zijn geweest waren: 
twee groepen “boten bouwen”, twee groepen “legpuzzel maken” en 
drie groepen zijn bezig geweest met “draadfiguren solderen”. 
In totaal hebben ca 50 kinderen geproefd hoe het is om bezig te zijn 
met techniek/handvaardigheid en allen waren zeer enthousiast. 

Ook voor het komende jaar staan er weer diverse workshops op de 
planning. Er komt ook een workshop bij met textiele werkvormen 
waarbij de eerste sessie begin 2020 zal plaatsvinden.  

Als het aantal vrijwilligers toe zou nemen dan kunnen we deze 
activiteiten aan meer scholen aanbieden. 
Lijkt het u leuk om deze mix van techniek/handvaardigheid over te 
brengen aan de jeugd (groepen 6-7-8) dan bent u altijd welkom!

Vragen om meer informatie of al aanmelden? Neem contact op via 
06-14530601.

Jan Stoffels, coördinator scholenproject

De deelnemers voor Goes en Kapelle kwamen uit:
Gemeente Borsele: 3 personen;
Gemeente Goes: 11 personen;
Gemeente Kapelle: 3 personen;
Gemeente Reimerswaal: 5 personen.
De deelnemers in Zierikzee kwamen bijna allemaal uit de gemeente 
Schouwen-Duiveland.

We zijn als Power vrijwilligers bijzonder blij met dit succes. Het Power 
project voeren wij uit in samenwerking met de daarvoor aangewezen 
instanties in de diverse Gemeenten.
In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voor-
komen of verminderen van eenzaamheid. 
Power kan preventief worden ingezet tegen de groeiende eenzaam-
heid in Nederland en dus ook in Zeeland.

We zullen daarom zeker doorgaan met het project Power, veerkracht 
op leeftijd, en kunnen er gelukkig van uit gaan dat onze samenwer-
kingspartners dezelfde intentie hebben.

Chris Otto, coördinator POWER
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Public Relations
In het voorjaar is het Jaarverslag geproduceerd om aan de buiten-
wacht en onze subsidiegevers duidelijk te maken waar ’t Gilde voor 
staat en wat er door ’t Gilde allemaal wordt georganiseerd ten 
behoeve van de inwoners van de Bevelanden en de passanten.
Zoals gewoonlijk werden de beelden verzorgd door onze hoffotograaf 
Lou van Erp.

In 2019 is er extra publiciteit geweest vanwege de gepubliceerde 
interviews in de kranten en het landelijke blad van Gilde Nederland.
Verder zijn de gebruikelijke posters voor de aankondiging van de gratis 
rondleidingen geproduceerd en is er druk gewerkt aan de vertaling 
en productie van een Engelstalige en Duitstalige folder voor de 
Wandeling door het historische binnenstad van Goes. Deze folders 
zullen in het voorjaar van 2020 het licht zien.

Afgelopen september is er een leaflet verspreid om extra aandacht te 
vragen voor de mogelijkheid om hulpaanvragen te doen bij ‘t Gilde 
en voor de workshops van POWER.
Om de communicatie naar alle vrijwilligers optimaal te houden zijn er 
in 2019 totaal 5 GildeTijdingen samengesteld en verspreid.

Jan van den Boom, coördinator Public Relations



Telefoonnummer Secretariaat 0113-22 78 40
E-mailadres: info@gildedebevelanden.nl

Telefoonnummer SamenSpraak 0113-21 50 90 
E-mailadres SamenSpraak: samenspraak@gildedebevelanden.nl

Telefoonnummer Adviesaanvragen 06-14 53 06 01
E-mailadres: aanvragen@gildedebevelanden.nl

Telefoonnummer Gidsen 06-14 53 03 19
E-mailadres: stadsgidsen@gildedebevelanden.nl

Telefoonnummer Power 06-14 62 91 87
E-mailadres: power55@gildedebevelanden.nl

Website gildedebevelanden.nl


