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Voor het tweede achtereenvolgende jaar is 
’t Gilde de Bevelanden ernstig belemmerd 
geweest bij het ontplooien van zijn 

activiteiten. Gedurende meerdere perioden 
in 2021 waren de voorschriften om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan zo strikt dat alle bezigheden moesten 
worden stilgelegd. Natuurlijk werd dat over 

de volle breedte van ’t Gilde begrepen en 
nageleefd. Maar het verlangen om actief te 

kunnen zijn bleef.  Bij iedere verruiming van 
de voorschriften werd nagegaan welke 
bijeenkomsten en activiteiten weer mogelijk 

zouden zijn. Net als een jaar eerder kwam 
er in de lente weer wat ruimte en in 

toenemende mate konden bijeenkomsten en 
rondleidingen weer doorgang vinden. 
Gelukkig kon ook de vrijwilligers dag begin 

november doorgaan. 
  

 
 

 
 

Helaas zijn ook enkele activiteiten die in het 
najaar gepland stonden niet van de grond 
gekomen. De stijging van 

coronabesmettingen en weer aanscherpen 
van de voorschriften door de overheid zijn 

daar de oorzaak van. In dit jaarverslag doen 
de verschillende disciplines verslag van hoe 
het hen het afgelopen jaar is vergaan.   

 
In 2021 hebben enkele bestuurswisselingen 

plaatsgevonden. U kunt dat lezen in het 
verslag van de secretaris. Maar ik wil hier 
even stilstaan bij het vertrek van Peter van 

Eekelen. Gedurende ruim elf jaar heeft 
Peter de financiën van ’t Gilde beheert en 

zich daarnaast ingezet voor alle activiteiten 
van ’t Gilde. Hierbij nogmaals onze 
hartelijke dank daarvoor. 

 
Frans van Rijswijk, voorzitter  

 

 

Thema: welen, kreken en inlagen op de Bevelanden. 

Foto’s: Chiel Jacobusse. 
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Het bestuur heeft in 2021 4 keer vergaderd: 

15 april, 20 mei, 10 augustus en 9 novem-

ber. 

 

Elk bestuurslid heeft een discipline toegewe-

zen gekregen om (wederzijds) contact te 

onderhouden met de desbetreffende coör-

dinator of contactpersoon: 

Frans van Rijswijk:  

Adviesaanvragen en Scholenproject. 

Jan van den Boom: Power. 

Chris Jebbink: Samenspraak. 

Peter Geijsen: Stadsgidsen. 

 

Tijdens de bestuursvergaderingen is telkens 

een coördinator van één discipline aanwezig 

geweest om verslag te doen. 

 
Tijdens de vergadering van 15 april heeft 

het bestuur afscheid genomen van penning-

meester Peter van Eekelen.  Hij is 11 jaar 

als penningmeester lid van ons bestuur 

geweest. Peter heeft zijn werkzaamheden 

altijd met volle inzet verricht. Peter Geijsen 

volgt hem op.  

 
Chris Jebbink wordt ons nieuwe bestuurslid 

en neemt het secretariaat op zich. 

 
Per 1 juli is de Wet Toezicht Bestuur en Toe-

zicht in werking getreden. De wet verplicht 

besturen van Stichtingen en Verenigingen 

binnen 5 jaar diverse maatregelen te ne-

men. Voor onze Stichting betekent dit o.a. 

aanpassen van de Statuten, veel informatie 

verstrekken aan alle vrijwilligers, over een 

VOG beschikken van alle vrijwilligers en het 

laten tekenen van de gedragscode. In 2022 

zal worden voldaan aan deze verplichtingen. 

 
Wegens de wisselende coronamaatregelen 

konden veel activiteiten niet altijd of alleen 

in aangepaste vorm doorgang vinden.  

 

 

 

Het bestuur heeft de coördinatoren zoveel 

mogelijk zelf laten beslissen hoe in de 

gegeven omstandigheden te handelen. 

 
In het verslagjaar werd een nieuwe website 

gebouwd en in gebruik genomen. 

 
Op 2 november werd een vrijwilligers-

middag georganiseerd. ER is een bezoek 

gebracht aan “Fort Roovere” in Halsteren en 

“Het Ravelijn” in Bergen op Zoom. Een 

geslaagde trip ondanks dat het aantal 

deelnemers wat tegenviel. 

 
Daarnaast werden 2 bijeenkomsten gewijd 

aan de te volgen strategie en wel op 18 mei 

en 17 juni.  

Reden was dat het (nog vrij nieuwe) 

bestuur niet altijd goed op de hoogte was 

van de werkzaamheden van de diverse 

disciplines. Slotconclusie was dat meer 

wederzijds overleg noodzakelijk is. 

Daarnaast stellen we kwaliteit van de 

dienstverlening boven kwantiteit.  

 
Op 5 oktober is er een overleg met alle co-

ördinatoren geweest om een aantal voor-

stellen te bespreken. Helaas waren door 

diverse oorzaken een aantal genodigden 

afwezig. 

De coördinatoren krijgen voor de bestuurs-

vergaderingen de vraag agendapunten in te 

dienen en ontvangen de betreffende 

verslagen. 

 
In het verslagjaar verscheen 5 keer een 

GildeTijding, het nieuws- en informatie-

bulletin voor onze vrijwilligers, n.l. op  

6 februari, 23 april, 5 september, 16 okto-

ber en 5 december. 
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Samenstelling bestuur 

Voorzitter:  Frans van Rijswijk 

Vicevoorzitter en PR: Jan van den Boom 

Secretaris: tot 15 mei Peter Geijsen 

  Vanaf 15 mei Chris Jebbink 

Penningmeester: tot 15 mei Peter van 

Eekelen 

  Vanaf 15 mei Peter Geijsen 

 

Coördinatoren per 31-12-2021 

Stadsgidsen:  

Algemeen: Jaap Paauwe 

Rondleidingen: Louis Schigt 

Externe zaken Anneke van Waarden-Koets 

 

 

 

 

 

 

SamenSpraak:  

Administratieve coördinatie: Anne Flour 

Educatieve en externe contacten: Loekie 

Cornelisse 

Adviesaanvragen:  

Wolter Koster (na Peter Geijsen, Frans van 

Rijswijk en Chris Jebbink) 

Power:  

Vacature (contact Jan van den Boom) 

Scholenproject:  

Jan Stoffels 

Vertrouwenspersoon:  

Wolter Koster 

 

Secretaris Chris Jebbink  
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2021 was na 2020 ‘n jaar waarvan Corona 

de alles bepalende factor was. 

Nauwelijks of geen activiteiten bij Samen-

Spraak, Power en Scholenproject. De Stad- 

en Streekgidsen daarentegen wisten als 

gevolg van de versoepelingen midden in het 

jaar een goede score te maken. Was hun 

resultaat in 2019 € 3473 in de jaren 2020 

en 2021 was dit resp. € 1482 en € 2806.                                                                                                                                                                 

 

De kosten van ‘t Gilde als geheel waren 

dientengevolge heel laag hetgeen leidde tot 

een fiks positief exploitatieresultaat. 

De zichtbaarheid van t Gilde heeft als 

gevolg van de laatste twee jaren van zeer 

beperkte activiteiten flink geleden.  

 

 

 

Er is aldus noodzaak om de komende perio-

de onze aanwezigheid ten behoeve van onze 

vragers goed te laten zien. Ook de contac-

ten met de vrijwilligers behoeven dien ten 

gevolge de nodige aandacht. Hiervoor zijn 

dan ook extra reserveringen gedaan. 

 

Ook dit jaar zijn wij weer heel veel dank 

verschuldigd aan onze subsidiegevers: de 

gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-

Beveland en Reimerswaal. 

 

De vrijwilligers dag was ook dit jaar een 

succes, dit vraagt dus om herhaling.  

 

Penningmeester Peter Geysen 

 

Activa    Passiva 

 €  € € 

RABO 103437487 2.820,33 Algemene reserve  7.415,32 

RABO 3627514599 15.594,99    

     

  Voorzieningen  11.000,00 

  Publiciteit 4.750,00  

  Projecten 6.250,00  

     

Totaal 18.415,32   18.415,32 

 

 

Inkomsten  Uitgaven   

 €  €  

Subsidies Gemeenten 4.999,19 Administratie, bestuur en overige alg. 
kosten 

2.522,16  

Opbrengsten wandelingen 2.806,85 Onkosten en vergoedingen vrijwilligers 879,49  

Opbrengsten folders 1.060,00 Onkosten VOG’s 206,75  

Opbrengsten POWER 0,00 Folders en advertenties 0,00  

Overige inkomsten 30,58 Reis- en opleidingskosten gidsen 1.628,01  

  Reis- en opleidingskosten SamenSpraak 290,89  

Exploitatie overschot t.g.v. 
algemene reserve 

   
3.369,32 

 

     

Totaal 8.896,62  8.896,62  
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In 2021 zijn de adviesaanvragen door 

bestuurswisselingen behandeld door Peter 

Geysen, Frans van Rijswijk, Chris Jebbink 

en uiteindelijk door de nieuwe coördinator 

Wolter Koster. 

De aanvragen gingen o.a. over huishou-

delijke apparatuur, computer, administratie, 

juridisch advies, businessplan, tuinaanleg, 

gebruik TV, mentorschap, investeringen, 

smartphone, belastingaangiftes, webmaster 

schap en testament.  

De aanvragers woonden in Goes, ’s Heere-

hoek, Nieuwdorp (via Gilde Walcheren) en 

Colijnsplaat. In alle gevallen is door een 

adviseur contact opgenomen, één keer is 

een aanvraag niet doorgezet. 

 

Door het bestuur is door middel van een 

enquête nagegaan of de adviseurs tevreden 

zijn over de gevolgde werkwijze binnen ’t 

Gilde. Dat bleek het geval te zijn hoewel 

verscheidene adviseurs het betreurden dat 

er zo weinig gebruik werd gemaakt van hun 

diensten.  

Het bestuur heeft daarop besloten in dorps- 

en wijkbladen actief aandacht te geven aan 

de mogelijkheid om advies te vragen en 

tevens om meer vrijwilligers te werven. 

Coördinator Wolter Koster 
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De coördinator algemeen Kees Buijs heeft in 
juli van dit jaar om persoonlijke redenen 
zijn taken neergelegd. Wij hebben Kees 

tijdens een klein informeel afscheid bedankt 
voor de getoonde inzet. Gelukkig konden wij 

kort daarna bekend maken dat we een nieu-
we coördinator algemeen hadden gevonden 
in de persoon van Jaap Paauwe.  

Wij hopen met Jaap een fijne samenwerking 
te hebben.  

 
De Coördinatietaken stadsgidsen zijn als 
volgt verdeeld: 

 
Coördinator algemeen: Jaap Paauwe 

Coördinator rondleidingen: Louis Schigt 
Coördinator externe zaken: Anneke van 
Waarden-Koets 

Achterwacht rondleidingen: Piet Filius 
Comité Lief en Leed: Klazina van den Berge-

de Vos en Annelies Louisse 

 
Rondleidingen 
 

Ook het afgelopen jaar 2021 zijn wij door 
het corona-virus beperkt geweest in onze 
rondleidingen. Bij de betaalde rondleidingen 

moesten wij steeds meer gidsen oproepen 
omdat we slechts kleine groepjes konden 

rondleiden.   
 

We hadden dit jaar 44 aanvragen voor een 
betaalde rondleiding. 5 Aanvragen zijn door 
de aanvragers geannuleerd. Aan 1 aanvraag 

hebben we helaas niet kunnen voldoen, 
omdat er door vakantie en/of ziekte geen 

stadsgids beschikbaar was. 
Uiteindelijk zijn er dus 38 rondleidingen 
verzorgd met in totaal 414 deelnemers. 

 
De gratis woensdagmiddagwandelingen 

konden pas half augustus van start gaan. 
Om die reden is met instemming van het 
bestuur het seizoen verlengd met de maand 

oktober. Uiteindelijk hebben we 11 gratis 
rondleidingen kunnen verzorgen voor in 

totaal 235 deelnemers. 

 

In deze periode hebben we veel steun 
gehad van Tourist Shop Goes, die – zeker in 
de beginperiode – voor ons het aantal deel-

nemers aan de woensdagmiddagwandeling 
registreerde. Wij hebben de medewerkers 

namens de stadsgidsen bedankt voor hun 
inzet. 
 

Door ziekte of om persoonlijke redenen heb-
ben wij dit seizoen slechts met 10 gidsen 

kunnen wandelen. Desondanks hebben we 
in bijna alle gevallen de rondleidingen door 
kunnen laten gaan. Dank aan onze stads-

gidsen voor hun inzet. 
 

De groep stadsgidsen bestaat momenteel 
uit 13 personen. Twee aspirant-gidsen zijn 
nagenoeg klaar om aan te sluiten. Op de 

wachtlijst staan nog 5 belangstellenden. 

 
Enkele data 
 

26 februari 2021:  
Suggesties aangeleverd bij wethouder Cees 

Pille voor een naam voor het plein tussen de 
twee kerken. 
 

15 maart 2021: 
Start bezorging T-shirts van de actie ‘Zo 

WeAr Goes’ bij de stadsgidsen bezorgd en 
aandacht in de media. 

 
5 mei 2021: 
Ingebruikname nieuwe website en mailbox. 

 
23 juni 2021: 

De uitgestelde jaarlijkse voorjaarsvergade-
ring werd deze dag gehouden in Lunchcafé 
Stadhuis. De vergadering werd bijgewoond 

door 12 stadgidsen en 2 leden van het 
Gildebestuur. Er wordt afscheid genomen 

van stadsgids Ineke Deen. 
 
21 juli 2021: 

Louis en Anneke hebben een gesprek met 
twee aspirant-stadgidsen. 
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26 juli 2021: 

Gesprek met de nieuw beoogde coördinator 
algemeen Jaap Paauwe. Na het gesprek 

geeft Jaap aan deze functie op zich te willen 
nemen. 
 

28 juli 2021: 
Wethouder Cees Pille krijgt een rondleiding 

aangeboden door het Gildebestuur. Louis en 
Anneke verzorgen de stadswandeling. 

 
18 augustus 2021: 
De gratis woensdagmiddagwandelingen 

kunnen eindelijk weer opgestart worden. De 
door covid-19 verlate start van het seizoen 

mag worden verlengd t/m de maand 
oktober. 
 

 
 

 
 
10 september 2021: 

Gemeenteambtenaren Caroline 
Eijkelenkamp en Niels Keur krijgen een 

rondleiding aangeboden door het 
Gildebestuur. Jaap Paauwe verzorgd de 
stadswandeling. 

 
19 oktober 2021: 

Onthulling van de Blaauwe Steen met 
informatiebord door wethouder Cees Pille in 

het bijzijn van een 30-tal genodigden. 
 
1 december 2021:  

De geplande studiebijeenkomst kon geen 
doorgang vinden. Door aangescherpte 

corona-maatregelen besloten een aantal 
stadsgidsen niet naar de bijeenkomst te 
komen.  
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Nieuwsbrieven 

Afgelopen jaar hebben de gidsencoördina-
toren 6 nieuwsbrieven gemaakt om het 

onderlinge contact tussen stadsgidsen 
voelbaar te houden.  
 

Coördinatorenoverleg 
De gidsencoördinatoren zijn dit jaar 6 keer 
bij elkaar geweest om zaken rondom de 

stadsgidsen te bespreken en te regelen.  
 

Lief en Leed 

Het Comité Lief en Leed verzorgde dit jaar 
diverse keren attenties en legde bezoeken 
af bij zieke stadsgidsen. 

    
Bouw nieuwe website ’t Gilde 

Dit jaar is de vernieuwde website van ’t Gil-
de de Bevelanden gepresenteerd. De coör-
dinatoren stadsgidsen hebben hieraan een 

bijdrage geleverd. Tijdens de wisselende 
regels i.v.m. corona hebben de coördinato-

en in overleg met het Gildebestuur steeds 
geprobeerd de pagina’s van de stads- en 
streekgidsen zo actueel mogelijk te houden. 
 

Samenwerking 
Nadat de VVV-Zeeland was opgeheven 

kreeg Goes een Tourist Shop. Voor ons als 
stadsgidsen was dat belangrijk als verkoop-
punt van onze folders ‘Historische stads-

wandeling door Goes’. Bovendien hebben 
we dit jaar extra profijt gehad van de 

Tourist Shop tijdens de rondleidingen op 
woensdagmiddagen, waarbij zij voor ons het 
aantal deelnemers registreerden. Wij hopen 

dat we in 2022 op eenzelfde samenwerking 
mogen rekenen. Tevens benadrukken we de 

goede samenwerking met de Gemeente 
Goes, het gemeentearchief, Stichting Goes 

Marketing, Erfgoed Zeeland en diverse 
restaurants, waaronder het Lunchcafé Goes, 
Slot Oostende en Katoen. 
 

Activiteiten 
 

Open Monumentendag 

Van deelname aan de Open Monumenten-
dag hebben we dit jaar af moeten zien, aan- 

 
gezien er geen contactpersoon beschikbaar 

was en er ook te weinig gidsen waren om 
die dag een rondleiding te verzorgen. 
  
Kerstmarkt 
Wij hebben aangeboden om korte rondlei-

dingen te houden tijdens de kerstmarkt, 
maar gezien de coronabesmettingen heeft 
de stichting Goes is Goes heeft besloten de 

kerstmarkt geen doorgang te laten vinden 
 

T-shirts 

In februari/maart konden de stadsgidsen  
T-shirts aanschaffen om de band met Goes 

beter zichtbaar te maken. Een deel van de 
opbrengst mochten wij in overleg met het 
Gildebestuur bestemmen voor enkele 

horecaondernemingen. 
 

Naamgeving plein tussen de twee 

kerken 
In februari hebben de stads- en streek-

gidsen suggesties aangedragen voor een 
naam voor het plein tussen de twee kerken 
in Goes. Deze actie werd door wethouder 

Cees Pille zeer gewaardeerd. In overleg met 
de bewoners is uiteindelijk besloten de 

huidige naam te handhaven. 
 

Statistiek 
 

Gildegidsen per 31-12-2021 Aantal 

Goes  13 

Tijdelijk niet inzetbaar        3 

Gestopt 1 

Nieuwe aspirant-gidsen 2 

Op de wachtlijst                 5 

 

Tot slot 
Terugkijkend op 2021 kunnen we conclu-

deren dat we gelukkig meer rondleidingen 
hebben kunnen verzorgen dan in het eerste 

coronajaar. We hopen er volgend seizoen 
weer te kunnen staan en de gasten de 
mooie stad Goes te kunnen tonen. 
 

Namens de Gidsencoördinatoren: 
Louis Schigt, Anneke van Waarden-Koets, 

Jaap Paauwe 
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Samenspraak is een afdeling van ’t Gilde de 
Bevelanden. De vrijwilligers die aan Samen-
spraak verbonden zijn, de taalcoaches, 

zetten zich op vrijwillige basis in om anders-
taligen te helpen met het oefenen van de 

Nederlandse taal. Dat kan op diverse ma-
nieren zijn: het vrij oefenen van taal en 
uitspraak, het begeleiden naar een inburge-

ringsexamen of in een arbeidssituatie, dan 
wel het ondersteunen van mensen die een 

opleiding in de Nederlandse taal volgen.  
 

In het afgelopen jaar werden de activiteiten 
gehinderd door de beperkingen die de 
maatregelen rond de coronapandemie ons 

wederom oplegde. Mede hierdoor hebben 
een aantal taalcoaches de groep verlaten.  

 
 

 
 

Het is dan ook erg fijn dat we het afgelopen 
jaar weer vele nieuwe taalcoaches hebben 
mogen verwelkomen.  

 
De aanvragen voor begeleiding bereiken ons 

via meerdere kanalen: de taalhuizen en - 
scholen, het taal café/bibliotheken, de 
gemeenten en andere vrijwilligers- en hulp-

organisaties. Onze vrijwilligers zijn vaak wat 
ouder, gemotiveerd om hulp te bieden bij 

het inburgeren van medelanders en heel 
divers van achtergrond. 

 
Er is een verschuiving zichtbaar in de origi-
ne van de taalvragers: waren het in eerdere 

jaren overwegend mensen uit asielaanvraag 
procedures, nu zijn er meer arbeidsmigran-

ten uit nieuwe EU-landen die begeleiding 
zoeken. 

 

 
 

De hulpvragen zijn als volgt verspreid over de regio: 
 

Taalvragers Borsele Goes Kapelle Noord-

Beveland 

 

Reimerswaal Totaal 

Taalvragers per 

1-1-22 

Begeleidingen 

Per 1-1-2021* 

 

7 

 

 

22 

 

2 

 

1 

 

13 

 

45 

40 

Nieuwe aanvragen 5 13 0 0 4 23 

Afgesloten      25 

Aantal begeleidingen per 

31-12-2021 

     36 

 10 



 

 

 

Niet alle hulpvragen konden in 2021 worden 
ingevuld, als gevolg van de coronapandemie 
en de beperkingen in contact die dit met 

zich meebracht, bijv. de sluiting van de 
bibliotheken. 

  
Het land van herkomst van de taalvragers/ 
actieve aanvragen is als volgt per 1-3-2022: 

Birma (1), Bosnië (1), Brazilië (2), Bulgarije 
(1), China (1), Cuba (1), Egypte (1), Eritrea 

(6), Ethiopië (1), Filipijnen (2), Indonesië 
(1), Iran (2), Kenia (1), Marokko (1),  

 

Pakistan (1), Polen (8), Saoedi-Arabië (1), 
Somalië (1), Syrië (13), Turkije (2), 
Vietnam (1) 

 
De taalcoaches hebben zich aangesloten bij 

Samenspraak vanuit de basiscursus 
taalbegeleider (Taalhuis in samenwerking 
met SMWO), vanuit de werving via NL-voor-

Elkaar of vanuit andere 
vrijwilligersorganisaties. Een aantal collega 

taalcoaches hebben om diverse redenen hun 
activiteiten als taalcoach beëindigd.  

 

Samengevat geeft dit het volgende beeld: 
 

Actieve 

taalcoaches 

Borsele Goes Kapelle Noord  

Beveland 

Reimerswaal Overige Totaal 

Per 1-1-2021* 3 17 2 1 4 1 28 

gestopt 0 7 1 1 0 0 9 

bijgekomen 0 11 2 1 2 0 16 

Per 31-12-2021 3 21 3 1 6 1 35 

 
*De aantallen kunnen afwijken van een eerder jaarverslag als gevolg van het opschonen van het bestand. 

 

De activiteit van Samenspraak ’t Gilde de 
Bevelanden is een in de regio breed gedra-

gen activiteit onder mensen die als vrijwil- 
liger hun steentje willen bijdragen aan de 
samenleving.  

 

Coördinatoren: Anne Flour en Loekie 
Cornelisse 
 

 

 

 

Er zijn in 2021 geen activiteiten geweest 
voor Power en op de scholen door de 

coronaperikelen. Er konden helaas geen 
workshops worden gegeven. 

 

 

 
We hopen dat dit weer opgepakt kan 

worden in de loop van 2022. 
 

Henriëtte Kist en Jan Stoffels  

 

Ondanks dat er door corona minder 

activiteiten ontplooid konden worden zijn er 
toch een aantal PR-activiteiten geweest 
zoals: 

-Verzorging Jaarverslag 2020 
-Opstarten en bijhouden van onze nieuwe 

 website www.gildedebevelanden.nl 
-Advertentiecampagne t.b.v. Adviesaan- 

 vragen in de diverse wijk- en dorpsbladen. 

   
 

-Organisatie van de Vrijwilligersmiddag naar 
 de fortificaties Fort Roovere in Halsteren en 

 het Ravelijn in Bergen op Zoom 
-5x verzorging van de GildeTijding, het 
 nieuws- en informatiebulletin van ’t Gilde 

 de Bevelanden. 
 

Coördinator PR: Jan van den Boom 
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Secretariaat:  
Telefoonnummer 06-51 55 19 75. E-mailadres: info@gildedebevelanden.nl 

 
SamenSpraak:  

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

 
Adviesaanvragen:  

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

Stad- en Streekgidsen:  

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

Power:  
E-mailadres power@gildedebevelanden.nl 

 

Scholenproject:  
E-mailadres info@gildedebevelanden.nl 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Website www.gildedebevelanden.nl 
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