Jaarverslag 2014

Secretariaat: Noordoordplaat 20, 4465 AV Goes, Tel. 0113-227840
E-mail info@gildedebevelanden.nl – Website www.gildedebevelanden.nl

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting ’t Gilde de Bevelanden.
Bij het schrijven van het voorwoord moest ik natuurlijk denken aan de
doelstelling van ’t Gilde, namelijk: ’t Gilde de Bevelanden is een vrijwilligersorganisatie van voornamelijk ouderen, die hun kennis en ervaring
overdragen aan iedereen die daarom vraagt.
Voor deze activiteiten worden geen kosten in rekening gebracht en
ontvangen de vrijwilligers geen beloning.
De participatiesamenleving komt eraan. Burgers moeten minder van
de overheid en professionals verwachten, meer vertrouwen op hun
eigen kracht en vaker voor elkaar zorgen.
De nieuwe wetten komen voort uit financiële noodzaak en een morele
overtuiging.
Burgers kunnen elkaar -familie, vrienden, kennissen, buurtgenotenmisschien beter helpen, omdat ze elkaar beter begrijpen: de zelfredzaamheid van mensen groeit dankzij onder andere ondersteunende
sociale verbanden.
Een van die sociale verbanden kan ‘t Gilde de Bevelanden zijn,
of ik moet misschien zeggen is ‘t Gilde de Bevelanden.
Al jaren participeren wij in de regionale samenleving en staan wij
mensen met raad en daad ter zijde. En dat zullen we ook blijven doen!
Hiervoor gaf ik ook al aan dat de nieuwe wet ook voortkomt uit een
financiële noodzaak.
In dit jaarverslag mijn vraag wat ons, wat dat betreft, de komende
jaren boven het hoofd hangt.
Ik ga ervan uit dat de ondersteunende middelen van de gemeenten in
stand zullen blijven en we ons belangrijke werk kunnen blijven voortzetten.

Foto’s: Lou van Erp
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Dit werk kan niet gedaan worden zonder al onze vrijwilligers! Wat er in
het afgelopen jaar allemaal is gedaan kunt u lezen in artikelen van de
andere bestuursleden in dit jaarverslag.
Voor het vele werk onze dank aan allen die zich ingezet hebben en
nog steeds inzetten voor het werk van ‘t Gilde de Bevelanden.
Uiteraard gaat onze dank ook uit naar onze sponsoren die er mede
voor zorgen dat we in staat zijn dit te doen.
Chris Otto, voorzitter bestuur ’t Gilde de Bevelanden

Uit het bestuur
In 2014 vergaderde het bestuur 7 keer. Tussendoor is er ook nog regelmatig onderling overleg geweest om activiteiten op elkaar af te stemmen. Zoals gebruikelijk vonden ook dit jaar de vergaderingen plaats in
het Wijkgebouw Jan Ligthart te Goes.
Dit jaar hebben er meerdere bestuurswisselingen en -verschuivingen
plaatsgevonden.
Per 10 maart heeft de voorzitter, Jan van Nieuwburg, het voorzitterschap neergelegd en is opgevolgd door de secretaris Chris Otto.
Oud bestuurslid Wybe van der Meer heeft tijdelijk de secretariaatswerkzaamheden op zich genomen, totdat ondergetekende per 1 juli
als secretaris is benoemd.
Verder heeft Betty Zwanink per 10 maart de adviseurs coördinatie
van Lou van Erp overgenomen, die op zijn beurt de activiteiten rond
SamenSpraak van Ko Kodde heeft overgenomen.
Het Bestuur is nu als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Chris Otto
Secretaris:
Rien Freriks
Penningmeester:
Peter van Eekelen
Coördinatie Gidsen:
Klazina van den Berge-de Vos
Coördinatie SamenSpraak: Lou van Erp
Coördinatie Aanvragen:
Betty Zwanink
Public Relations:
Jan van den Boom
Adviseurs
Op 10 april is een adviseursmiddag georganiseerd in het Historisch
Museum de Bevelanden in Goes. Na een toelichting vanuit het bestuur
over het reilen en zeilen van ’t Gilde vond er een optreden plaats van
Jopie en Jan Minnaard met een voordracht in het Zuid-Bevelands.
Hun optreden werd zeer gewaardeerd.

Foto’s: Lou van Erp
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En verder
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 tot
en met september waren een groot succes. Dit aanbod zal bij handhaving van de Gemeentesubsidie in 2015 worden gecontinueerd.
Het afgelopen jaar is om diverse redenen besloten het fiets- en
wandelproject Noord Beveland stop te zetten.
De Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio te
Goes heeft het Vrijwilligerspunt Goes opgezet. Op verzoek van de
SMWO participeert ’t Gilde mee in dit initiatief.
Tevens heeft het bestuur besloten positief te reageren op het verzoek
van de SMWO deel te nemen in de opstart van een Vrijwilligerscollege. Dit college kan alle initiatieven en infrastructuur op het gebied
van deskundigheidsbevordering ten behoeve van de vrijwilligers,
verbonden aan het Vrijwilligerspunt, aan elkaar verbinden en verder
versterken.
Zie voor nadere informatie de andere bijdragen in dit jaarverslag.
Rien Freriks, secretaris

Foto’s: Lou van Erp
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Financiën 2014
Het jaar 2014 is voor Stichting ’t Gilde de Bevelanden ook in financieel
opzicht een goed jaar geweest. We konden het jaar met een exploitatie overschot van € 358 afsluiten.
Dit was op de eerste plaats mogelijk dankzij het consistente subsidiebeleid van de deelnemende gemeentes op de Bevelanden.
Voornamelijk dankzij hun financiële bijdragen kan Stichting ’t Gilde de
Bevelanden veel betekenen voor onze hulpvragers in de hele regio.
Dat daardoor ook onze vrijwilligers hun dankbare werk kunnen blijven doen is een aangename, maar daarom niet minder belangrijke
bijkomstigheid. Op deze manier krijgt de veelbesproken participatie
maatschappij in onze regio, en wat ’t Gilde betreft, al jarenlang gestalte. Wij gaan ervan uit dat ook in de komende jaren de deelnemende
gemeentes overtuigd zullen blijven van het goede en onmisbare werk
wat ’t Gilde voor onze Bevelandse samenleving verricht en bereid
zullen zijn dit ook onverminderd financieel te willen blijven ondersteunen.
Naast de subsidies van de deelnemende gemeentes mochten we ons
ook verheugen op financiële bijdragen van instellingen die met name
onze stads- en streekgidsen sponsorden. Wij prijzen ons gelukkig dat
op dit gebied ook voor 2015 al een paar toezeggingen zijn gedaan.
Toch is het reëel dat ’t Gilde voor de komende jaren rekening houdt
met een terugtredende overheid op financieel gebied. Er worden door
diverse instellingen weliswaar fondsen beschikbaar gesteld, maar die
moeten passen in hun- en onze doelstellingen. Bovendien worden
deze gelden als regel beschikbaar gesteld voor specifieke en vooral
aansprekende projecten. Deze gelden kunnen dus niet de subsidies
vervangen die meer op de continuïteit/exploitatie gericht zijn. Het
spreekt echter vanzelf dat het bestuur in zijn algemeenheid en de penningmeester in het bijzonder deze ontwikkelingen nauwgezet volgt
en in samenspraak met de desbetreffende coördinatoren/ bestuursle-
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den daar waar nodig actie onderneemt. Ook wordt voortdurend naar
mogelijkheden gezocht om bedrijven/instellingen bepaalde activiteiten en uitingen van ’t Gilde te laten sponsoren. Te denken valt dan
bijvoorbeeld aan de jaarlijkse adviseursmiddag en het voor u liggende
jaarverslag. Een uitstekend voorbeeld is tevens de sponsoring door
diverse instellingen en bedrijven van de windjacks van de stad- en
streekgidsen en van de vorig jaar opnieuw uitgebrachte, verbeterde
folder: “Wandeling door historisch Goes”.
Eén van de kerntaken van ’t Gilde vormen de activiteiten van de stadsen streekgidsen. Mede door eerdergenoemde sponsoring was deze
kerntaak meer dan kostendekkend. Zodoende droeg het saldo van de
opbrengsten van de wandelingen in Goes en omstreken weer bij aan
het financieel resultaat van 2014. Een compliment voor alle betrokkenen! Ervan uitgaande dat in het lopende jaar 2015 meer vluchtelingen
een beroep zullen gaan doen op het project: SamenSpraak “Het begint
met taal”, heb ik aan het bestuur voorgesteld om een voorziening
daarvoor op te nemen op de balans van ’t Gilde.
Tenslotte spreek ik het vertrouwen uit dat door de vrijgevigheid van de
ons subsidiërende gemeentes en onze sponsoren plus de inspanningen en creativiteit van het bestuur en de desbetreffende coördinatoren ’t Gilde een financieel gezonde Stichting zal blijven.
Balans Stichting ’t Gilde de Bevelanden 2014
Activa					 Passiva
Bank			 € 6.553
Beginsaldo 01-01-2014 € 6.195			
Inkomsten 2014
€ 8.604			
Uitgaven 2014
€ 8.246			
Eindsaldo 31-12-2014 € 6.553

Algemene reserve			 € 2.325
Voorzieningen			€ 4.228
Publiciteit
€ 3.000
Projecten
€ 1.228

Totaal			€ 6.553

Totaal			€ 6.553

Peter
vanLou
Eekelen,
penningmeester
Foto’s:
van Erp
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SamenSpraak
Voor de SamenSpraak-activiteiten van ’t Gilde de Bevelanden was 2014
een jaar van veranderingen. De meest zichtbare verandering werd
eind 2013 ingeleid door de mededeling van de toenmalige coördinator Ko Kodde dat hij het na ruim 10 jaar door persoonlijke omstandigheden wenselijk vond een stap terug te doen: hoewel hij nog wel
actief wilde blijven als taal-coach, wilde hij zijn rol als coördinator
overdragen.
Ondergetekende, die daarvoor zelf ook als taalcoach had gefungeerd
en daarnaast in een andere rol bestuurlijk actief was geweest in ’t Gilde
de Bevelanden heeft eind januari de coördinatietaken overgenomen.
Daarnaast was in de loop van 2013 de landelijke begeleiding en ondersteuning van SamenSpraak in een nieuwe jas gestoken en verder
geprofessionaliseerd: “Het Begint met Taal”. De vruchten hiervan beginnen langzaam zichtbaar te worden door de ontwikkeling van goed
cursusmateriaal, ondersteuning door verzorging van workshops en
cursussen en door het belang en de mogelijkheden van taalbegeleiding voor anderstaligen landelijk breed voor het voetlicht te brengen.
Enkele cijfers
Cliënten
Afronding in 2014
Lopende contacten

aanw. per
1-1-2014
17
15
2

aanwas
2014
16
3
13

totaal
33
18
15

Taalcoaches
Beschikbaar per 1-1-2014			
20
Aanwas in 2014			
4
Gestopt			4
Tijdelijk niet inzetbaar			
3
Beschikbaar per 31-12-2014			
17
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In het verslagjaar hebben twee bijeenkomsten plaats gevonden, waarin de taalcoaches elkaar konden ontmoeten en waarbij ervaringen
werden uitgewisseld. Ook worden in deze bijeenkomsten de ontwikkelingen met betrekking tot “Het Begint met Taal” toegelicht.
De activiteiten van SamenSpraak vinden plaats in samenwerking met
partners als de Gemeente en Vluchtelingenwerk. Deze contacten zijn
belangrijk in het kader van het traject waarin de meeste anderstaligen
zich bevinden. Ook met SMWO vindt regelmatig afstemming plaats.
In deze tijd zoeken veel vreemdelingen in Nederland een veilige
haven. Daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden
voldaan.
De deelnemers aan SamenSpraak van ’t Gilde rekenen het zich tot hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid hier hun steentje aan bij te
dragen.
Lou van Erp, coördinator SamenSpraak

In de jaren 2011 (112), 2012 (103) en 2013 (105) is het aantal adviesaanvragen nagenoeg hetzelfde gebleven. Het afgelopen jaar is er een stijging van het aantal aanvragen (161) te zien: helaas konden er hiervan
56 niet gehonoreerd worden (35 verwijzingen en voor 21 aanvragen
kon geen match bereikt worden). Verwijzingen hebben vaak betrekking op aanvragen voor activiteiten: dit behoort niet tot het werkveld
van ’t Gilde. Ook dit jaar lag de nadruk op de problemen die men
ondervindt bij het werken met de computer (72, dus bijna 70 % van de
gehonoreerde aanvragen).

Aanvragen
PC
Huishoudelijke
apparatuur
Onderwijs
Financiën
Vertalen
Genealogie
Geen match
Verwijzingen

Goes
59
5
7
10
1
18
21
121

Borsele
7
5

Reimerswaal
1

Kapelle
2

2
1

1
1
2
8
24

Noord- Totaal
Beveland
3
72
10

1
1

3

6
12

9
12
1
1
21
35
161

Naast de vragen over de traditionele computers komen ook steeds
meer vragen over Ipads en andere tablets. Dit leidt tot een heel nieuw
type adviesvragen.
Evenals vorig jaar is uitbreiding van het aantal beschikbare adviseurs
met voldoende kennis van computers dringend gewenst, waarbij de
kennis van tablets steeds belangrijker wordt.

Foto’s: Lou van Erp
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Door vakanties of andere oorzaken waardoor er op een adviseur tijdelijk geen beroep gedaan kan worden, zijn er soms maar één of twee
beschikbaar.
Dit jaar is er zelfs een periode geweest dat er niemand beschikbaar
was. Gezien bovenstaande resultaten kan de conclusie worden getrokken dat de sector “individuele advies aanvragen” de wijziging van
coördinator goed heeft verwerkt.
Betty Zwanink, coördinator adviesaanvragen

Het jaar 2014 was voor de stadsgidsen een bijzonder druk jaar.
Rondleidingen Goes en omgeving
Uit het pakket activiteiten van de gidsen kwamen dit jaar aan bod:
- Rondleiding door de Historische binnenstad van Goes
- Zeeuwse Smikkelroute door Goes
- Maritieme wandeling in Goes
- Busrit door de Zak van Zuid-Beveland
- Gratis rondleidingen op woensdagmiddag (uitbreiding)
- Open Monumentendag in Stadhuis
Voor het eerst werden de gratis stadsrondleidingen -op woensdagmiddag- uitgebreid.
Mede dankzij de uitstekende medewerking van de Gemeente Goes
konden de gildegidsen deze gratis rondleidingen verzorgen elke
woensdagmiddag in de maanden mei t/m september.
Zij vertelden de deelnemers over de monumentale panden, de
stads-haven, de vesten en de centrale ligging van de stad.
Zo kregen de deelnemers de mogelijkheid Goes op een bijzondere
manier te ontdekken. Steeds meer bezoekers (waar onder veel inwoners) maakten hiervan gebruik.
Deze gratis rondleidingen gedurende de vijf zomermaanden zijn zeker
voor herhaling vatbaar en voorzien in een grote behoefte.
Ook voor de Public Relations van de stad is deze toeristische attractie
van groot belang. Een prachtige promotie van de stad Goes.
Op 5 mei werd tijdens een feestelijke bijeenkomst door wethouder
mevrouw L. Meeuwissen het nieuwe windjack voor de stadsgidsen
overhandigd aan de coördinator van de gidsen mevrouw K. van den
Berge. Nu duidelijk herkenbaar in hun nieuwe windjacks lopen de
gidsen fier door de stad.

Foto’s: Lou van Erp
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Hierna was de wethouder getuige van de ondertekening van de overdracht aan ’t Gilde de Bevelanden van de officiële eigendomsrechten
van de prachtige folder “ Wandeling door historisch Goes” door de heer
C. van de Zandt. De overdracht was “om niet “ waarvoor de heer C. van
de Zandt hartelijk werd bedankt.
Open Monumentendag op de eerste zaterdag in september trok weer
veel belangstellenden. In het Stadhuis op de Grote Markt gaven de
gildegidsen uitgebreid uitleg over de geschiedenis van het stadhuis.
Bovendien werden op verzoek extra korte rondleidingen gegeven in
de binnenstad. Ook op jachthaven “De Werf” konden bezoekers worden rondgeleid.
Alle stadsrondleidingen duren 1,5 uur,
De Maritieme rondleiding duurt 1,5 uur (eindigt met een drankje).
De Smikkeltocht in Goes duurt 4 uur (inclusief gildelunch).
De bustochten duren 2 uur.
Tijdens de Smikkeltocht kunnen deelnemers niet alleen kennis nemen
van de historie van de stad, maar zij worden ook tijdens de tocht getrakteerd op diverse Zeeuwse zilte lekkernijen.
Deze Smikkeltocht wordt afgesloten met een Gildelunch.
Overzicht 2014
Rondleidingen
Historische rondleidingen Goes*
53
Gratis rondleidingen Goes
23
Maritieme rondleiding
3
Smikkeltocht Goes
2
Open Monumentendag Stadhuis
24
Bustocht door de Zak
3
Rondleiding Colijnsplaat
2
Totaal

110

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2013
“Kennis en ervaring
Stichting.
We
Gekregen
Het totoale

Deelnemers
819
456
42
23
549
98
31
2018

*Inclusief rondleidingen in de Franse en Engelse taal.
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Noord-Beveland
Er is hard gewerkt door het Gildebestuur en enkele gidsen op
Noord-Beveland om dit mooie gebied te promoten. Na vele besprekingen en zorgvuldig onderzoek bleek voor ’t Gilde dat het niet haalbaar
was om de organisatie van fiets- en wandeltochten op Noord-Beveland op zich te nemen. Helaas kon aan de gestelde voorwaarden niet
worden voldaan en het project kon tot aller teleurstelling niet doorgaan. De 2 gidsen van Noord-Beveland willen aansluiting bij de gidsen
in Goes voorlopig aanhouden.
Samenwerking en activiteiten
Ook dit jaar was er een prettige voortzetting van samenwerking met
de Gemeente, het Stadsarchief van Goes en met het VVV-Yerseke/
Goes. ’t Gilde gidste (op aanvraag) een enkele keer voor het VVV. Er is
medewerking t.a.v. doorverwijzing naar de gratis rondleiding in Goes.
Ook met het Historisch Museum de Bevelanden is de samenwerking
prima. Enkele restauranthouders in Goes gaven hun medewerking niet
alleen t.a.v. de Smikkeltocht, maar ook met financiële ondersteuning
van de folder “Wandeling door historisch Goes”. Extra dank aan de
Stichting Marketing Goes voor de financiële bijdrage van deze folder.
Gildegidsen gaven in het OMNIUM acte de préséance bij de Stichting
Fietsvierdaagse in Goes. Zij boden stadsrondleidingen aan, maar hiervan werd nauwelijks gebruik gemaakt.
Cursussen
Dit jaar is de cursusmiddag georganiseerd bij de molenaar van molen
De Koornbloem in Goes. Een leerzame middag die in gezellig samenzijn werd afgesloten met een hapje en een drankje.
Er is veel belangstelling om stadsgids te worden. In verband hiermee
moet aandachtig worden bekeken hoe een nieuwe opzet voor opleiding
enLou
cursussen
kan worden aangepakt. Het intake/formulier is in
Foto’s:
van Erp
het bestuur besproken.
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Bijeenkomsten
Dit jaar was er een vergadering op 1 april in het wijkgebouw Jan
Ligthart en een informele bijeenkomst op 11 november in de stad.
Verder werden gidsen -over relevante zaken- via e-mail op de hoogte
gehouden. De coördinator woonde alle bestuursvergaderingen bij
evenals de landelijke coördinatoren dag in Oss.
Gidsentelefoon
De gidsen voor Goes en omgeving zijn bereikbaar op telefoonnummer: 06 -14 53 03 19. Alle activiteiten van de gidsen kunnen uitvoerig
worden bekeken via de website van ’t Gilde.
Gildegidsen 31-12-2014
Goes
Tijdelijk niet inzetbaar
Gestopt
Noord-Beveland
Aanvragen asp. Gids

Aantal
14
2
1
2
4

- Een gids was het gehele jaar wegens ziekte afwezig.
- Een gids schrijft over de geschiedenis in de 18e eeuw en is te
volgen op de website van het archief te Goes.
- Een gids schrijft over dorpen op Noord-Beveland en geeft hierover
boekjes uit.
Uiteraard een compliment alle gidsen voor hun inzet in het afgelopen
jaar. Met veel deskundigheid en enthousiasme kunnen zij als promotors en kenners van stad en regio met voldoening terugkijken op een
prachtig gidsenjaar.
K. van den Berge-de Vos, coördinator Stads-en streekgidsen
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Public Relations
In de eerste helft van het jaar is er veel energie en tijd gestoken in de
opzet van een wandel- en fietstochtprogramma op Noord-Beveland.
Na de opzet van een gedegen plan van aanpak en eisenpakket bleek
dat helaas, door het ontbreken van voldoende begeleidende gidsen
en organisatiebegeleiding, dit project geen doorgang kon vinden.
’t Gilde heeft de rechten kunnen verkrijgen van de folder ”Wandelen
door historisch Goes”, heeft de folder aangepast en nieuwe exemplaren laten drukken.
Voor de stadsgidsen zijn jacks ontwikkeld, zodat deze duidelijk als Gildegidsen herkenbaar zijn, met dank aan de Gemeente Goes.
Voor de aankondiging van de “gratis” aangeboden wandelingen op de
woensdagmiddag o.a. in de maanden juni, juli, augustus zijn aparte
posters ontwikkeld en verspreid.
Elke week zijn de aankondigingen van deze wandelingen ook naar de
advertentiebladen verstuurd.
Al de eerder geplaatste advertenties voor advies en hulpvragen in de
dorps- en wijkbladen zijn aangepast qua formaat en tekst en wederom
in deze bladen geplaatst.
Ook zijn er diverse persberichten naar deze bladen verspreid, met o.a.
de vraag of er meer ICT adviseurs ’t Gilde en haar klanten kunnen en
willen helpen bij het verwerken van de Aanvragen.
Uiteraard zijn er ook GildeTijdingen naar alle adviseurs verzonden.
Voor de adviseurs is een jaarvergadering georganiseerd met een optreden van het echtpaar Minnaard, welke zeer geslaagd was.

VRIJWILLIGERS AAN
HET WERK
ZIJ VERDIENEN HET

Een van onze medewerkers of gepensioneerden
is vrijwilliger voor uw vereniging. Shell waardeert
die belangeloze inzet enorm. Vrijwilligers verbreden
hun eigen horizon en geven anderen nieuw perspectief.
Daarom heeft uw vereniging – net als negenhonderd
andere - een bijdrage gekregen van het Shell
Vrijwilligers Fonds. Dat is onze manier om bij te
dragen aan een rijkere samenleving.
www.shell.nl/socialinvestment

Toekomst gericht zullen we moeten streven naar een nog grotere
bekendheid van ‘t Gilde, zodat we aan nog meerdere mensen in de
Bevelanden de nodige adviezen en hulp kunnen verstrekken.
Jan
van Lou
den Boom,
Public Relations
Foto’s:
van Erp
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