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Voorwoord
Terugblikkend op 2019 springen een aantal zaken in het oog, waaruit blijkt dat Gilde
Zoetermeer springlevend is.
Na het doorvoeren van de naamsverandering van Stichting “Vrijwilligerscentrale” naar
“Gilde Zoetermeer” zijn ook de Statuten geactualiseerd en alle wijzigingen bij de
notaris gepasseerd. Alle verantwoordelijkheden van de Stichting zijn daarbij onverkort
overgenomen. Na de statutenwijziging is ook het huishoudelijke regelement gemaakt
en overeengekomen en werd actief gewerkt aan een nieuw meerjarig beleidsplan voor
de Stichting. Tegelijkertijd met het renoveren van de Stichting zijn alle activiteiten van
de onderliggende Gildes doorgegaan en uitgebreid. Met name de oprichting van Gilde
Power en Gilde SamenSterker geven nieuw elan aan de totale organisatie. Om meer en
helderder naamsbekendheid te geven aan het Gilde en de Gilden is een nieuwe Website
ontwikkeld en midden 2019 in gebruik genomen.
Het hart van Het Gilde Zoetermeer is het Gilde Samenspraak, veruit het grootste van
de zes gilden. In 2019 was wederom een toeloop van nieuwe anderstaligen dusdanig
groot (vluchtelingen) dat de pogingen om de wachtlijsten slechts ten dele is gelukt. het
werven van taalbegeleiders en het gepast koppelen van taalmaatjes zal ook in 2020
dan ook blijvend de nodige prioriteit houden. Om te voldoen aan de verregaande eisen
van de AVG is naast de dagelijkse activiteit van de taalmaatjes, in het kantoor een
nieuw Relatie Beheer Systeem ontwikkeld en in gebruik genomen. Deze veeleisende
ontwikkeling is vooral te danken aan het nieuw opgerichte Gilde SamenSterker.
In oktober 2018 besluiten de Zoetermeerse Lions-clubs Soetermaere en de Meerbloem
om in februari 2019 een fondsenwerving te houden rondom het Groot Dictee der
Nederlandse taal met de Taalmaatjes van Gilde SamenSpraak als het goede doel. De
opbrengst wordt bestemd voor training van taalvrijwilligers. SamenSpraak is in 2019
begonnen met deze training activiteit.
Het gilde Stadsgidsen is inmiddels een vertrouwd beeld in de meer historische delen
van Zoetermeer. Maar ook in de landelijke omgeving worden de nodige activiteiten
ondernomen per fiets, koets of boot.
Het in 2016 nieuw opgerichte “Gilde Stadstuiniers” komt in 2019 langzaam tot en
afronding. Het programma: “De kracht van groen Zoetermeer” begint ruimschoots
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volwassen te worden en draagvlak te vinden bij de verschillende aangesloten
vrijwilligers organisaties. Bijzonder is de financiering van dit programma waaraan
meerdere partijen (Gemeente Zoetermeer en Oranjefonds) gecommitteerd zijn. Deze
financiering liep in 2019 ten einde en wordt begin 2020 afgesloten.
Met Piëzo blijft een goede samenwerking duurzaam te worden. Met name de Gilde
Klussendienst, Gilde Stadstuiniers en Gilde Samenspraak delen volop activiteiten en
vrijwilligers.
In 2019 worden is gestart met het de workshops van het nieuwe “Gilde Power”, dat
zich met name richt op reflectieve training van (interne en externe) 55+vrijwilligers in
Zoetermeer. Het “Power concept” is een trainingsmodel van onze landelijk organisatie
Gilde Nederland. Gilde Power is een samenwerking met de buurtvereniging “de
Waterbuurtvereniging” in Meerzicht.
In 2019 is ook gestart met Gilde SamenSterker, een samenwerkingsverband met
verschillende vrijwilligersorganisaties, om m.n. op facilitair gebied ondersteuning te
geven. We beginnen met name op het ICT gebied.
Mede door de onvoorziene verhoogde activiteit in vergaderingen, notariskosten en
oprichting van 2 nieuwe Gilden is het financiële exploitatie van 2019 met een
overschrijding van €1675 negatief afgesloten (ca. 12% van de subsidie).
Toch kunnen we al met al met enige tevredenheid terugkijken op een enerverend jaar,
waar de koers goed is gezet voor 2020: ‘Gilde Zoetermeer: ondernemend en sociaal’.

Namens het bestuur: Jan van de Graaf - voorzitter, Maart 2020
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Het Gilde Zoetermeer, delen van kennis, kunde en ervaring
Gildevrijwilligers willen zich blijven ontwikkelen door het delen van kennis, kunde en
ervaring en zetten zich belangeloos in voor de maatschappij. Gildevrijwilligers leveren
een belangrijke bijdrage aan het sociale kapitaal in Zoetermeer door mensen in staat
te stellen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving of de arbeidsmarkt en
door ze bewust te maken van hun leefomgeving en lokale geschiedenis.

Externe Missie: naar de Zoetermeerse samenleving
De vrijwilligerscentrale Zoetermeer behartigt als overkoepelende organisatie de
belangen van de zelfstandige Zoetermeerse gilden en draagt daarbij het imago van de
gilden uit als de organisaties voor overdracht van kennis, kunde en ervaring door
vrijwilligers. Zij fungeert tevens als platform en speelt een proactieve, bindende en
stimulerende rol voor de Zoetermeerse gilden en haar vrijwilligers.

Interne missie: naar de Zoetermeerse gilden
Gilde Zoetermeer ondersteunt en faciliteert de Gilden in hun functioneren en
ontwikkeling, stimuleert de samenwerking tussen de Gilden en andere
(vrijwilligers)organisaties en zet zich in voor de oprichting van nieuwe gilden.

Gilde Zoetermeer bestaat de volgende Gilden:
•

SamenSpraak met het PraatHuis Meerzicht:
coördinator: Hennie van de Graaf met adjunct-coördinatoren
Gerard Wennen en Wim Hoogstraten)

•

Stadsgidsen voor wandelingen, fiets- en koetstochten:
coördinator: Edward ten Hooven en groepsvoorzitter
Kees Doodeman

•

Klussendienst voor kleine klusjes in en om het huis:
coördinator: Nel Jense

•

Stadstuiniers

coördinator: tot april 2019: Bert Dekkers; daarna vacant

•

Gilde Power

coördinator: Yvonne Schols

•

Gilde SamenSterker: Coördinator: Ton Jense
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Bestuur van het Gilde Zoetermeer
Gilde Zoetermeer heeft een kernbestuur voor de stichting en een maandelijks
Gildeberaad, bestaande uit vertegenwoordigers van de gilden en de leden van het
stichtingsbestuur.
De voorbereiding van het Gildeberaad vindt plaats in de bestuursvergadering door de
leden *) van het stichtingsbestuur, bestaande uit:
•

Voorzitter: Jan van de Graaf

•

Secretaris: Frank Twiss

•

Penningmeester: Wim van der Sleen

•

Algemeen bestuurslid/technische ondersteuning: Clemens Straathof

•

Algemeen bestuurslid Communicatie: Fadime Jansen

(*samenstelling bij uitgave van Jaarverslag 2019)

Nadere informatie over het Gilde Zoetermeer en de diverse Gilden is te vinden op onze
website en pagina´s:
https://gildezoetermeer.nl/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-samenspraak/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-klussendienst/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadstuiniers/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-power/
https://gildezoetermeer.nl/samensterker/
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Gilde SamenSpraak 2019
Terugblikkend op 2019 zien we dat met een aantal speerpunten, die we voor 2019 op onze agenda
hebben gezet ,kunnen we concluderen dat we een flinke stap in de goede richting hebben
gezet ,waarmee we ook in 2020 verder aan de slag gaan.
•

•

•

Het betreft allereerst het meer direct contact houden met onze Taalbegeleiders en het
aanbieden op maat van trainingsbijeenkomsten. Zij doen tenslotte het werk waarvoor we als
Gilde SamenSpraak staan!
Vervolgens is er veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een nieuw Relatie Beheer
Systeem(in het kader van de AVG was dat noodzakelijk) en waarmee door de administratie
en begeleiders nu gewerkt wordt.
Tenslotte is het gelukt om de Informatiebalie in het Forum, niet alleen met een dagdeel uit te
breiden, maar ook te bemensen door en voor alle bij Gilde Zoetermeer horende Gilden.

Gilde SamenSpraak is het hart van Gilde Zoetermeer met een team van 18 vrijwilligers , ieder met
hun eigen taak. Naast de maandelijkse teamvergaderingen met het gehele team hebben de
coördinatoren zeer regelmatig tussentijdse overleggen met de verschillende groepjes medewerkers.
Bovengenoemd team bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

drie personen voor de intake en begeleiding taalbegeleiders en anderstaligen
twee personen zorgen voor de administratie ,
vijf personen verzorgen het PraatHuis,
zes personen draaien mee (vanuit GSS) aan de Infobalie, binnen GSS beschikken we zo
nodig over invallers als de nood aan de man is ,
één persoon doet de maandelijkse verslaglegging van het teamoverleg ,
twee personen denken mee in het educatieteam,
de coördinator met twee adj. coördinatoren hebben een taakverdeling gemaakt en zijn
verantwoordelijk, dat het geheel op rolletjes loopt en vertegenwoordigen Gilde SamenSpraak
naar buiten en intern binnen Gilde Zoetermeer.

In het voorjaar is er voor het gehele team van Gilde SamenSpraak opnieuw een teambuildings dag
georganiseerd onder leiding van een daarin gespecialiseerde coach Barbara Somers. Dit keer was
het thema “Binnenste Buiten”. Met de blik naar binnen zijn we in groepen aan de slag gegaan met
“Zo zijn onze manieren”, een document dat we in 2018 met elkaar hebben vastgesteld. Met de blik
naar buiten zijn we aan de slag gegaan met: Hoe denk je dat Gilde Samenspraak van buiten af gezien
wordt? Wat is ons imago? Hoe wil je graag dat Gilde Samenspraak gezien wordt? Wat is onze
identiteit? Hoe bereiken we dat? Wat kan ik daaraan bijdragen? Afgesloten werd met een
“complimenten spel” en een lunch ter plekke.
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Het hart van onze taak betreft natuurlijk het werk van de Taalmaatjes (anderstalige en
taalbegeleider), die wekelijks voor ongeveer een à twee uur bij elkaar komen en de taal oefenen door
middel van conversatie. Door met elkaar in gesprek te gaan leren de anderstaligen het Nederlands
beter te begrijpen en spreken. Dikwijls begeleiden de taalbegeleiders hen met huiswerk en werken
samen naar het examen voor het behalen van de inburgeringscursus. Samen wandelen, een
fietstocht maken, boodschappen doen in de supermarkt, ergens koffie drinken, meegaan naar een
schoolactiviteit van een kind, praten over Nederlandse gewoonten en die van de anderstalige, samen
eten. Kortom allerlei activiteiten waarbij de Nederlandse taal gebruikt wordt dragen bij aan je gaan
thuis voelen en erbij gaan horen! We dragen daarbij ook een steentje bij om te voorkomen dat
anderstaligen vereenzaamd raken.
De taalbegeleiders maken op hun beurt kennis met andere culturen, onderhouden vaak leuke
contacten en voeren leerzame gesprekken. Voor velen zijn er verrassingen en voor anderen soms
teleurstellingen in hun contacten.
Taalbegeleiders worden na een intake en een korte cursus gekoppeld aan een of soms meerdere
anderstaligen. De medewerkers, die de intakes doen, houden zo goed mogelijk contact en houden
de vinger aan de pols. Taalbegeleiders kunnen altijd met vragen terecht bij hen.
Omdat de vraag naar begeleiding voor anderstaligen blijft groeien blijven we steeds op zoek naar
nieuwe Taalbegeleiders, in onze Nieuwsbrief en op de website van Gilde Zoetermeer doen we
voortdurende een oproep!
In het voorjaar van 2019 zijn we als Taalmaatjes van Gilde SamenSpraak blij verrast door de actie
Groot Zoetermeers Dictee georganiseerd door twee Lionsclubs met een mooi geldbedrag. Van dit
bedrag hebben we in september voor een kleinere groep taalbegeleiders een informatieve
bijeenkomst georganiseerd bij Taal/ Kenniscentrum B.O.S. In december hebben we in gelegenheid
1892 Eten &Drinken aan de Dorpsstraat een bijeenkomst georganiseerd waarbij het accent lag op
elkaar als taalbegeleiders ontmoeten, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en vanuit de
taalbegeleiders terugkoppeling krijgen wat zij van ons als organisatie nodig hebben. Het aangename
van een lekkere lunch gecombineerd met het elkaar informeren. Er waren ruim 50 deelnemers en de
bijeenkomst is als heel zinvol ervaren en voor herhaling vatbaar.
Gilde SamenSpraak organiseert ook het PraatHuis. Elke eerste en derde donderdagmiddag worden
in wijkcentrum Meerzicht deze bijeenkomsten voor anderstaligen, met of zonder begeleider
georganiseerd. Dit gebeurt in een gezellige, informele sfeer. Er worden taalspelletjes gespeeld,
verhalen of gedichten voorgelezen, samen gepraat. Ook worden er regelmatig themabijeenkomsten
georganiseerd over een actueel onderwerp of een stukje Nederlandse geschiedenis of gewoonten.
Het PraatHuis is gratis, de deur staat open. Gaandeweg 2019 hebben we een bijna geheel nieuw
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team gekregen. Met elkaar bereiden ze de PraatHuis bijeenkomsten op een enthousiaste manier
voor! Het PraatHuis wordt goed bezocht, toch proberen we manieren te vinden nog meer
anderstaligen te bereiken.
Aan het einde van 2019 noteerde Gilde SamenSpraak ongeveer 229 gekoppelde koppels in ons
opgeschoonde Relatie Beheersysteem. De anderstaligen worden begeleid door ongeveer 168
taalbegeleiders. Een groot aantal vrijwilligers helpt dus meerdere anderstaligen. In 2019 zijn er 80
nieuwe of hernieuwde koppelingen gemaakt.
De anderstaligen komen uit veel verschillende landen waaronder Syrië, Afghanistan, Irak, Iran, India,
China, Eritrea. Marokko, Argentinië, Colombia, Vietnam, Polen, Indonesië, Rusland, Oekraïne.
In 2010 is op initiatief van de toenmalige wethouders een voor de anderstaligen samen met hun
taalbegeleiders zinnige traditie ontstaan om op gezette tijden op bezoek te gaan bij een van de
betrokken wethouders. Het is een unieke gelegenheid voor nieuwe Zoetermeerders om in een
ongedwongen sfeer in contact te komenmet het stadsbestuur. In veel landen van herkomst is dat een
onmogelijkheid.
De wethouder hoort uit eerste hand wat de successen en de moeilijkheden zijn die de nieuwkomer in
zijn stad Zoetermeer ervaart. Helaas kregen we in december 2018 de mededeling dat het
voortbestaan traditie gestopt is en in een andere variant zou terug komen. Helaas hebben we daar,
ondanks meerdere verzoeken van het Bestuur van Gilde Zoetermeer, geen reactie op gekregen.
Naast individueel contact door de begeleiders van de anderstaligen en taalbegeleiders op vragen met
betrekking tot het werk van de taalmaatjes, houden we via berichtgeving op onze website ook contact
met onze vrijwilligers door de vernieuwde Nieuwsbrief, die nu in principe om de twee maanden via de
mail en op de website te lezen is.
Ons doel om nog meer vindbaar te zijn als Gilde SamenSpraak heeft ook geresulteerd in een Infobalie
nieuwe stijl namelijk voor Gilde Zoetermeer breed op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag in het
Forum. Op die tijden zijn op kantoor (op de 4e verdieping) medewerkers van GSS aanwezig.
Tenslotte speelt Gilde SamenSpraak een actieve rol in diverse verbanden dichtbij of wat verder weg.
In het Taalhuis is veel overleg en samenwerking met andere taalpartners. Met Piëzo is regelmatig
contact en afstemming over activiteiten. In groter verband zijn er regelmatig Gilde Regio overleggen,
afdeling Zuid Holland, maar ook met Gilde Nederland. Over en weer leren we van elkaar!
Gilde vrijwilligers willen zich blijven ontwikkelen en delen kennis, kunde en ervaringen en zetten zich
vooral met veel enthousiasme en belangeloos in voor de maatschappij.
namens Gilde SamenSpraak: Hennie van de Graaf - coördinator
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Gilde Stadsgidsen
Het jaar 2019 was een bewogen jaar met een zeer groot dieptepunt: het overlijden van een van de
oprichters en nog altijd zeer actieve gids Jacques van Oosterom. Zowel de gidsen als alle deelnemers
aan onze tochten, zullen Jacques missen om zijn energie en innemende persoonlijkheid.
Qua tochten hebben we een mooie groei laten zien. We hebben 50 tochten (reguliere en ‘op
aanvraag’) uitgevoerd t.o.v. 43 tochten in 2018. De groei zat met name in de wandel- en fietstochten.
Het aantal boottochten is stabiel gebleven, het aantal koetstochten is gedaald.
Opmerkelijk is dat het aantal deelnemers per tocht gedaald is. Het aantal tochten die we hebben
moeten cancelen vanwege te weinig belangstelling, is licht gestegen.
De deelnemers aan onze tochten waren tevreden tot zeer tevreden over de tocht.
We zijn blij ook weer drie nieuwe aspirant gidsen in ons midden te hebben.
Financieel hebben we in 2019 keurig gedraaid. Mede dankzij de incidentele subsidies van het
Oranjefonds en de Pelgrimshoeve hebben we het jaar kunnen afsluiten met een klein batig saldo van
€ 183,38
Om meer klanten te interesseren voor onze tochten, gaan we in 2020 meer “beleving” aan onze
tochten toevoegen. Bij iedere tocht zal worden geprobeerd om de tocht te verrijken met bv. een
bezoek aan een pand (denk aan molens, musea, (zorg)boerderij) of proeverijen (heineken, kaas- en
ijs boerderij), of een natuurtuin.
Speciale aandacht komt er voor onze zorginstellingen en scholen in Zoetermeer, hiervoor zijn
speciale digitale presentaties gemaakt. Maar ook een aantal koetstochten zullen speciaal worden
gehouden voor de ouderen onder ons.

Namens Gilde Stadsgidsen: Edward ten Hooven, coördinator
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Gilde Klussendienst
De Klussendienst mag gerust spreken over een in alle opzichten geslaagd jaar.
We hebben in 2019 ongeveer hetzelfde aantal huisklussen gedaan als in 2018. Een nauwelijks
merkbare stijging van 4 klussen: 111 stuks (107). Het aantal tuinklussen steeg ook, maar forser:
Van 105 klussen in 2018 naar 156 in 2019.
Het aantal klussers bleef min of meer stabiel. Simon heeft aangegeven om gezondheidsredenen te
willen stoppen. We zijn nu nog met 6 mensen. We hebben dus met minder mensen méér werk
verzet.
Al onze klussers hebben een t-shirt (voor in de zomer) en een bodywarmer met opdruk gekregen.
Zo maken we tijdens het klussen ook nog een beetje reclame.
En er staat nog steeds een vacature open staan voor een huis- en/of tuinklusser. Die is helaas nog
niet gevonden.
Eén paar dingen die je als klusser tegen kunt komen: Een klant die na het uitvoeren van de klus de
afgesproken vergoeding niet wilde betalen en in plaats daarvan aan kwam zetten met een fles rode
wijn. En een andere dame die het presteerde om de spaarpot van haar kind te plunderen en wilde
betalen met een handje centen en stuivers. De klussendienst is er voor mensen met een smalle
beurs. Daarom vragen we een minimale vergoeding. Maar je kunt het ook te bont maken….
Gelukkig zijn er ook positieve ervaringen: Een klant die nog flink wat gereedschap in haar schuur
had staan van haar inmiddels overleden echtgenoot en dat aan de Klussendienst heeft gedoneerd.
Het heeft allemaal een mooie nieuwe bestemming gekregen bij verschillende van onze klussers
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En dan financieel:
Omschrijving
Tuinklussen
Huisklussen

Opbrengst
Begroot
€ 1.325,00
€ 750,00
€ 590,00
€ 750,00
Totaal bruto inkomsten
€ 1.915,00 € 1.500,00

Omschrijving
Kosten
Begroot
Onkostenvergoeding telefoon, auto, fiets: + 15% van de
opbrengsten
€ 164,28
€ 225,00
Reservering voor vervangen c.q. aanschaf gereedschap: €
30,- per maand.
€ 349,84
€ 180,00
Advertentiekosten en/of folders
€ 0,00
€ 150,00
Reservering afscheid klusser of tuinman na minimaal 2
gewerkte jaren:
€ 5,- per jaar met een maximum van € 25,- (mede afhankelijk
van zijn/haar inzet). Inclusief 50,= ongebruikte reservering
2018.
€ 0,00
€ 50,00
Reservering voor een gemeenschappelijke activiteit
(teambuilding, annex waardering), zoals bijv. een barbecueavond of eindejaars etentje
€ 0,00
€ 200,00
AF: Totaal onkosten
€ 514,12
€ 805,00
Afdracht aan penningmeester
€ 1.400,88
€ 695,00
Met andere woorden: Het aantal uren dat we besteedden aan huisklussen viel wel enigszins tegen
ten opzichte van de begroting. Maar dat werd dus ruimschoots gecompenseerd door de tuinklussen.
Doordat er ook minder kosten werden gemaakt, dan begroot, komt het eindresultaat uit op ruim
200% van de eind 2018 opgestelde begroting.

Namens Gilde Klussendienst: Nel Jense, coördinator
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Gilde Power – Veerkracht op Leeftijd

Power wordt in diverse gemeentes uitgerold en is inmiddels een volwaardig initiatief vanuit Power
Nederland en Gilde Nederland in diverse gemeentes. Het Gilde Zoetermeer heeft in dit verband een
samenwerking met de Waterbuurtvereniging.
In dit verslag leest u over de start van Gilde Power – Veerkracht op Leeftijd in 2019.
In november werd er een start gemaakt m.b.t. Try Out Workshops. De serie van 5 Workshops die in
het huis van de identiteit voorkomen, werden uitgebreid behandeld aan de hand van doen, denken
en uitvoeren van opdrachten. Doormiddel van de opdrachten wordt het duidelijk wie u bent en waar
uw belangstelling, interesses en hulpvraag ligt. De workshops geven u handen en voeten om de
volgende fase in uw leven een zinvolle tijdsbesteding te geven.
Op de Try Out hadden 10 tot 12 personen zich opgegeven om als ‘proefpersoon’ deel te nemen aan
de eerste serie van 5 workshops. Voor de begeleiders van de Workshops (Cristina Mercuri en Yvonne
Schol) was het een uitdaging die zij van harte zijn aangegaan. De deelnemers waren zeer divers in
leeftijd en reden van deelname. Dat maakt de Workshops leuk, afwisselend en geeft soms een frisse
kijk op alledaagse problemen waar men zoal tegen aan loopt. Leren van elkaar en met elkaar geeft
een goed gevoel. Deelgenoot zijn of worden van iemand anders leven kan eenzaamheid/alleen-zijn
vergemakkelijken en gemeenschappelijke hobby kunnen opgepakt worden. Ook als men zich graag
in wil zetten voor de maatschappij op vrijwilligers gebied, bieden de workshops nieuwe inzichten waar
uw interesses en talenten liggen en ingezet kunnen worden. Kortom, de eerste stap is gezet. Thans
is de proeverij op 10 januari geweest, Helaas was de opkomst nihil. Om die reden wordt er op 13
maart nogmaals een proeverij gehouden.
Er wordt in februari 2020 gestart met de eerste serie Workshops, hieronder het voorgenomen
tijdschema:
7 Februari , aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur, Buurthuis ’t Anker (waterbuurtvereniging) Schuitwater
2 (ingang het Anker) wijk 15. De data voor deze workshops: 07- 21 februari, 6, 20 maart en 3 april.
De 2de serie Workshops start op 17 Februari en zijn we te gast in Buurthuis ’t Span in de wijk
Noordhove, Sullivanlijn 31 wijk 28. De data voor deze serie Workshops: 17 april, 1- 15 en 29 mei, 12
juni de laatste.
Wij zijn er klaar voor, nu Zoetermeer nog!!
Namens Gilde Power – Veerkracht-op-Leeftijd: Yvonne Schols-Meijer,
coördinator
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SamenSpraak, Stadsgidsen, Stadstuiniers, Klussendienst, Power, SamenSterker

Gilde SamenSterker

Over SamenSterker valt over 2019 nog niet veel te verslaan, want elk begin is moeilijk.
Halverwege 2019 is een eerste voorstel geschreven m.b.t. dit nieuw te vormen Gilde.
Binnen dit gilde zou het delen met verschillende vrijwilligersorganisaties van schaars verkrijgbare en
te onderhouden kennis centraal staan. Kennis m.b.t. ICT, maar ook andere zaken als PR,
fondsenwerving, etc. De deelnemers in het gilde zouden elkaar op termijn ook moeten kunnen
vervangen.
In eerste instantie hebben we dit Gilde Support genoemd. We hebben gesprekken gevoerd met
Piet Bots van UVV en Mirjam van Bijnen van Piezo en daar bleek al snel dat er kansen lagen. Later
heeft ook de Waterbuurtvereninging zich aangesloten.
In het najaar werd besloten om het Gilde daadwerkelijk op te richten, de naam te wijzigen in
SamenSterker, een beter woord, voor wat we proberen te bereiken, en Ton Jense aan te stellen als
coördinator.
Er werd gezocht naar mensen die wilden meedoen en de groeiende groep deelnemers aan het
einde van 2019 gaf voldoende draagvlak om in Januari 2020 van start te gaan en in het kader van
het “Fonds Vrijwilligersondersteuning” een extra subsidie aan te vragen voor 2020.
Inmiddels is Gilde SamenSterker van start!

Namens Gilde SamenSterker: Ton Jense, coördinator

Einde – maart 2020
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