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Voorwoord 

Terugblikkend op 2020 springt vooral de impact van het eerste jaar van de Corona (COVID-19) 

pandemie in het oog. Gebleken is dat ook onder deze moeilijke omstandigheden Gilde Zoetermeer 

(verder het Gilde genoemd) op veel fronten actief bleef.  

 

De beperkende maatregelen vanuit de overheid hebben in meer of mindere mate hun uitwerking op 

alle activiteiten van het Gilde gehad. Gedurende de maanden maart, april, mei en vanaf oktober tot 

het einde van 2020 zijn van overheidswege alle fysieke samenkomst activiteiten stilgelegd. Vooral 

gilde SamenSpraak, het PraatHuis (onderdeel van gilde SamenSpraak), gilde Stadsgidsen, gilde 

Power en de Informatiebalie in het Stadhuis Forum werden hierdoor getroffen.  

Veel activiteiten werden met behulp van digitale middelen (telefoon, mail en Zoom) zoveel mogelijk 

voortgezet en zelfs uitgebreid. Dit gold met name voor de bestuurlijke activiteiten, gilde SamenSpraak 

en vooral gilde SamenSterker. 

  

Gilde SamenSpraak is veruit het grootste van de zes gilden. Ook in 2020 bleef het werven van 

taalbegeleiders en het koppelen aan anderstaligen prioriteit.  

In de rustigere periodes is door het team van gilde SamenSpraak intensief gewerkt om het adressen 

bestand, conform AVG, op te schonen. Gilde SamenSterker heeft hierbij ondersteuning verleend. 

Zie verslag gilde SamenSpraak verderop. 

 

Gilde Stadsgidsen is inmiddels een vertrouwd beeld in de meer historische delen van Zoetermeer. 

Maar ook in de landelijke omgeving worden diverse activiteiten ondernomen lopend of per fiets, koets 

of boot. Met uitzondering van enkele goed bezochte  ‘Corona-proof’ wandel- en fietstochten hebben 

de activiteiten gedurende 2020 vrijwel geheel stilgelegen.  

Zie verslag gilde Stadsgidsen verderop. 

 

Ondanks de beperkingen draaide gilde Klussendienst een goed jaar met zelfs een beetje groei ten 

opzichte van 2019. Zie verslag gilde Klussendienst verderop. 

 

In 2019 is gestart met de workshops van 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 de landelijk organisatie Gilde Nederland.  
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Hoewel gilde Power in 2020 enthousiast begonnen is, werd begin maart al snel duidelijk dat de 

Corona-beperkingen fysieke samenkomsten onmogelijk zouden maken.   

Een nieuwe planning voor 2021 is in voorbereiding. Zie verslag gilde Power verderop. 

 

In 2020 heeft gilde SamenSterker een vlucht gemaakt. Onverwacht veel vrijwilligers uit diverse 

vrijwilligersorganisaties, hebben deelgenomen aan de cursussen Teamdesk en/of Wordpress.  

Het gebruik van Zoom, als communicatie platform, blijkt voor deze cursussen uitstekend te 

functioneren en zal in 2021 worden voortgezet. Zie verslag gilde SamenSterker verderop. 

 

Het in 2016 opgerichte gilde Stadstuiniers is in 2020 bijna afgerond. Het programma ‘De kracht van 

groen Zoetermeer’ begint volwassen te worden en draagvlak te vinden bij de aangesloten 

vrijwilligersorganisaties. 

Het Oranjefonds en Fonds 1818 hebben ruim bijgedragen aan de financiering van de activiteiten van 

de projecten van gilde Stadstuiniers. Deze financiering liep begin 2020 ten einde en is inmiddels 

afgesloten. 

Het afsluitende bezoek van koning Willem Alexander als afronding van deze bijzondere activiteit, was 

een buitengewone verrassing. Zie verslag gilde Stadstuiniers verderop. 
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Bestuurlijk 

In het tweede en vooralsnog laatste jaar van de reorganisatie van het Gilde is de laatste fase van 

de bestuursstructuur afgerond.  

Daarbij is een meerjarig beleidsplan (2020-2022), een privacyreglement en een gedrag- en 

veiligheidsbeleid opgesteld. 

 

In 2020 zijn twee statutaire bestuursleden (om gezondheidsredenen) afgetreden te weten: Dhr. Wim 

van der Sleen (penningmeester) en Mevr. Fadima Jansen (PR/Communicatie). Daarvoor in de 

plaats zijn twee nieuwe statutaire bestuursleden aangetreden, te weten:  

• Dhr. Klaas Veldkamp, penningmeester 

• Mevr. Janny Vinke, PR/communicatie 

 

Als vertrouwenspersoon is de heer Jan te Riele, voorzitter van Gilde Alphen aan den Rijn, bereid 

gevonden om voor het Gilde op te treden.  

Alle documenten en informatie zijn op de website gepubliceerd.  

Zie voor meer informatie: https://gildezoetermeer.nl/welkom-bij-gilde-zoetermeer/  

 

 

Samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties 

Met Piëzo blijkt een goede samenwerking duurzaam te worden. Met Piëzo delen gilde SamenSpraak, 

gilde Klussendienst en gilde Stadstuiniers volop activiteiten en vrijwilligers. 

Binnen de Stuurgroep Vrijwilligersondersteuning en de Stuurgroep Digi-Taalhuis worden vanuit het 

Gilde bestuur en gilde SamenSpraak actieve bijdrages geleverd. 

 

Doordat het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) het gilde Stadsgidsen als 

‘buitendienst’ van het HGOS heeft geadopteerd, is samenwerking met  het HGOS in 2020 intensiever 

geworden. 

Het vrijwilligersgeschenk van het Gilde aan haar vrijwilligers in 2020 was het door het HGOS boek 

uitgegeven boek ‘De nieuwe Driemanspolder’. 

 

De activiteiten van gilde SamenSterker zijn, naast eigen gildevrijwilligers, ook gericht op alle andere 

vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. In 2020, het eerste jaar van gilde SamenSterker, hebben 

verschillende vrijwilligers van Zoetermeerse organisaties aan de cursussen deelgenomen.  

https://gildezoetermeer.nl/welkom-bij-gilde-zoetermeer/
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Het Gilde heeft de DBflex-licentie (Teamdesk RBS systeem) overgenomen van de heer Jense en kan 

dit nu tegen kostprijs beschikbaar stellen aan vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. Op dit moment 

maken vijf vrijwilligersorganisaties hiervan gebruik. 

 

 

Vrijwilligerswaardering, een Corona feestje 

Ook in 2020 hebben veel vrijwilligers zich weer belangeloos ingezet voor een sociaal Zoetermeer en 

het Gilde vond het belangrijk om hen ook dit jaar weer een blijk van waardering te geven.  

Net als in voorgaande jaren wilde het Gilde een gezellige bijeenkomst organiseren om al haar 

vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.  

De organisatie daarvan was al vergevorderd en de wethouders Ingeborg ter Laak en Jan Idema 

hadden toegezegd een bijdrage te leveren.  

Als gevolg van COVID-19 bleek echter in september geen veilig Corona-scenario te realiseren voor 

een samenkomst met een verwacht aantal van 80 tot 120 vrijwilligers van de diverse gilden. 

Naast en tegelijkertijd met de vrijwilligerswaardering van Zoetermeer-voor-Elkaar (de chocoladereep!) 

is in een Gildeberaad besloten om in samenwerking met het HGOS, aan de 55 gildevrijwilligers 

(exclusief de taalbegeleiders)  het boek over de Nieuwe Driemanspolder cadeau te geven.  

Hoewel het boek met zeer veel waardering werd ontvangen, hoopt het Gilde in 2021 weer een 

gezellige samenkomst  met vrijwilligers te kunnen organiseren. Het Gilde hoopt dat de wethouders 

Ingeborg ter Laak en Jan Idema ook dan in de gelegenheid zullen zijn om daarbij aanwezig te zijn. 

 

Financieel 

Mede door de verlaagde activiteit in fysieke vergaderingen (=vervangen door Zoom), is de financiële 

exploitatie van 2020 met een bescheiden positief saldo van € 1700,= afgesloten, dit in tegenstelling 

van een negatief saldo van € 1674,= in het voorliggende boekjaar (2019). 

Daarbij zijn restbedragen van de geoormerkte donaties met betrekking tot activiteiten bij gilde 

SamenSpraak (2019: Lionsclub ten behoeve van een training voor de taalbegeleiders)  en bij gilde 

Stadsgidsen (2020: ING ten behoeve van een geluid-set voor de stadsgidsen) doorgeschoven naar 

boekjaar 2021. 

Verder is in overleg met de gemeente Zoetermeer het subsidiebudget van 2020 voor gilde Power als 

geheel doorgeschoven naar 2021, waarbij de hiervoor aangevraagde subsidie 2021 is komen te 

vervallen. 
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Daar het subsidietraject van het Oranje Fonds is beëindigd, is na overleg met de gemeente, een 

accountantsverklaring niet meer noodzakelijk. 

Daarom is dit jaar is gekozen voor een kascontrole door twee personen die niet eerder een relatie 

met het Gilde hadden. 

Naast de voorzitter en de penningmeester van het Gilde, bestond de kascommissie uit: 

• mevrouw Coby Bosker-Ulrichs, gepensioneerd en gecertificeerd bewindvoerder bij de 

schuldhulpverlening. 

• de heer Adri Bergman, gepensioneerd, voormalig financieel directeur bij ING in Amsterdam. 

 

Tot slot 

Hoewel het een enerverend jaar was, kijkt het Gilde met tevredenheid terug op 2020, waarin de koers 

voor 2021 is gezet en het  motto is ‘Het Gilde blijft ondernemend en sociaal‘. 

  

Namens het bestuur: Jan van de Graaf, voorzitter,  

                                     Klaas Veldkamp, penningmeester 

maart 2021 
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Het Gilde: 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 sociaal kapitaal in Zoetermeer door mensen in staat te stellen beter te functioneren binnen 

hun sociale omgeving of de arbeidsmarkt en door hen bewust te maken van hun leefomgeving en de 

lokale geschiedenis.  

 

Externe Missie: voor de Zoetermeerse samenleving 

Het Gilde 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: voor de Zoetermeerse gilden 

Het Gilde ondersteunt en faciliteert de Gilden in hun functioneren en ontwikkeling, stimuleert de 

samenwerking tussen de gilden en andere (vrijwilligers)organisaties en zet zich in om nieuwe gilden 

op te richten. 

 

Het Gilde bestaat uit de volgende gilden: 

• gilde SamenSpraak met het PraatHuis Meerzicht: 

coördinator Hennie van de Graaf 

adjunct-coördinator Gerard Wennen    

PraatHuiscoördinator Cees van Gein 

 

• gilde Stadsgidsen: voor wandel-, fiets-, koets- en boottochten: 

coördinator Edward ten Hooven  

groepsvoorzitter Kees Doodeman 

 

• gilde Klussendienst: voor kleine klusjes in en om het huis: 

coördinator Nel Jense 

 

• gilde Power:  coördinator tot april 2020 Yvonne Schols, daarna vacature 

 



 
 

Jaarverslag 2020 Stichting Gilde Zoetermeer, versie 1.0, p.8 

• gilde SamenSterker:  coördinator Ton Jense 

 

• gilde Stadstuiniers  : aflopend  

          coördinatie door voorzitter met betrekking tot afronding 

 

 

Bestuur van het Gilde 

Het bestuur houdt maandelijks met de coördinatoren van de gilden een Gildeberaad.  

De voorbereiding van het Gildeberaad vindt plaats in de bestuursvergadering.  

 

Het bestuur bestaat uit:  

• voorzitter: Jan van de Graaf 

• secretaris: Frank Twiss 

• penningmeester: Klaas Veldkamp 

• algemeen bestuurslid/technische ondersteuning: Clemens Straathof 

• algemeen bestuurslid Communicatie: Janny Vinke 

 

Nadere informatie over het Gilde is te vinden op onderstaande websites: 

https://gildezoetermeer.nl/ 

https://gildezoetermeer.nl/gilde-samenspraak/ 

https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/ 

https://gildezoetermeer.nl/gilde-klussendienst/ 

https://gildezoetermeer.nl/gilde-power/ 

https://gildezoetermeer.nl/samensterker/ 

  

https://gildezoetermeer.nl/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-samenspraak/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-klussendienst/
https://gildezoetermeer.nl/gilde-power/
https://gildezoetermeer.nl/samensterker/
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Gilde SamenSpraak 2020  

De start van het jaar 2020 zag er veelbelovend uit.  

In het Jaarverslag van 2019 staat dat gilde SamenSpraak in 2020 verder zou gaan op de ingeslagen 

weg en daarvoor het door de Lionsactie gegenereerde sponsorgeld zou aanwenden. 

Natuurlijk heeft ook voor gilde SamenSpraak COVID-19 de nodige gevolgen gehad en dat geldt tot 

het moment van dit schrijven nog steeds.  

De doelen om het directe contact met de taalbegeleiders te intensiveren, elkaar in kleinere groepen 

te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en het op maat trainingen aanbieden zijn slechts voor een 

deel gehaald.  

Toch heeft gilde SamenSpraak het afgelopen jaar niet stil gezeten!  

In maart is gilde SamenSpraak begonnen om via Zoom te vergaderen. In de zomer kon tijdelijk 

vergaderd worden in de Hof van Seghwaert. 

In de maanden maart en april heeft gilde SamenSpraak telefonisch contact gehad met alle op dat 

moment actieve taalbegeleiders om hen zo te ondersteunen. 

In juni, juli en augustus zijn alle op dat moment nog niet aan een anderstalige gekoppelde 

taalbegeleiders, telefonisch benaderd. 

Enkele taalbegeleiders hebben hun activiteiten vanwege COVID-19 op een lager pitje moeten zetten 

of zijn gestopt, andere hebben de aan hen gekoppelde anderstalige buiten in hun tuin of tijdens een 

wandeling ontmoet. 

Daarnaast zijn er vanwege COVID-19 in de periode maart tot juni  zeven extra Nieuwsbrieven 

uitgegaan. Hierin stonden veel adviezen en tips over hoe om te gaan met COVID-19 en wat de 

taalbegeleider met de anderstalige tijdens de pandemie nog kan ondernemen. 

In het jaar 2020 zijn totaal vijftien Nieuwsbrieven verschenen. Deze zijn digitaal verspreid aan alle 

taalbegeleiders, teamleden van gilde SamenSpraak en andere geïnteresseerden zowel binnen als 

buiten het Gilde. 

Ook verschijnen de Nieuwsbrieven op de website van het Gilde: 

www.gildezoetermeer.nl/samenspraak 

 

Het team van achttien vrijwilligers, ieder met haar/zijn eigen taak, is dagelijks dan wel wekelijks 

enthousiast bezig. Het is een hechte groep geworden en vindt elkaar makkelijk. Er is aandacht voor 

het werk en voor elkaar in tijden van lief en leed. 

 

 

 

http://www.gildezoetermeer.nl/samenspraak


 
 

Jaarverslag 2020 Stichting Gilde Zoetermeer, versie 1.0, p.10 

Overzicht van 2020 in getallen (december 2020) 

 

Taalbegeleiders   Anderstaligen  

Alle gekoppelde taalbegeleiders 104  Alle gekoppelde anderstaligen 127 

Nieuwe aanmeldingen/intakes 14  Intakegesprekken anderstaligen 44 

Uitgeschreven taalbegeleiders 66  Gestopte anderstaligen (afgerond) 131 

Tijdelijk gestopt i.v.m. corona              39  Nabellen anderstaligen     67 

Nieuwe koppelingen 2020         41  Nieuwe koppelingen 2020         41 

Te koppelen taalbegeleiders 23  Nog te koppelen anderstaligen  48 

Totaal beschikbaar   157  Totale behoefte anderstaligen 175 

 

Het werken met het Relatie Beheer Systeem (verder RBS genoemd) lukt steeds meer teamleden 

beter. Groot voordeel is dat dit ook vanuit huis kan !  

Nieuwe aanmeldingen van zowel taalbegeleiders als anderstaligen en koppelingen worden goed 

verwerkt en bijgehouden. Steeds meer functies van het RBS worden effectief benut zoals 

vergaderstukken en beleidsplannen worden in het RBS opgeslagen. Veilige toegang met een eigen 

toegangscode is geregeld en het veilig omgaan met opgeslagen gegevens is gewaarborgd door het 

ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Ook de organisatie rondom het versturen van 

nieuwsbrieven is een functionaliteit van het RBS. 

Gilde SamenSpraak is blij met de, daar waar nodig, ICT ondersteuning vanuit gilde SamenSterker! 

Het toenemende bezoekersaantal aan het twee wekelijkse PraatHuis in januari, februari en begin 

maart zorgde voor steeds meer enthousiasme bij zowel de bezoekers als ook het team.  

Op 16 januari  is de Nieuwjaarsreceptie bezocht door ruim 40 bezoekers  en is een feestelijke start 

gemaakt in het nieuwe jaar.  

In de eerste drie maanden van 2020 zijn de volgende thema’s besproken: ‘Schrikkeljaar’, ‘Carnaval 

en Ramadan’ en ‘Waar kom je vandaan?’ 

Daarna is het door COVID-19 een tijd niet mogelijk geweest samen te komen. Het PraatHuis team 

heeft veel energie gestoken in het digitaal contact onderhouden met de bezoekers en blijft dat, 

ondanks de zeer matige respons, op een creatieve manier volhouden. Dit alles in de hoop elkaar zo 

spoedig mogelijk weer echt te kunnen ontmoeten.  

Een opsteker voor met name de PraatHuis coördinator is het mogen vertellen over het PraatHuis (en 

de geplande Taaltuinbijeenkomsten in de Hof van Seghwaert) tijdens het bezoek van koning Willem 

Alexander aan de Hof van Seghwaert op 29 juni. Helaas lukte het deze zomer niet anderstaligen 

bijeen te krijgen in een veilige buitensetting. In september zijn wel weer een tweetal bijeenkomsten 

geweest.  
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Het PraatHuis team kwam aanvankelijk ter voorbereiding bij elkaar en later overlegde het team 

intake/administratie zo’n 17 keer via videochat met elkaar.  

De Digi-Taalhuis overleggen met de verschillende partners in het Forum heeft lange tijd stil gelegen 

in verband met het ontbreken van een coördinator. Onder leiding van een nieuwe coördinator zijn de 

overleggen aan het einde van 2020 weer voortvarend opgepakt. Gilde SamenSpraak neemt deel aan 

de stuurgroep van het Digi-Taalhuis.  

Via een Forumpartners bijeenkomst zijn contacten gelegd met de stichting JobHulpmaatje. 

Er is regelmatig contact geweest met Gilde Nederland, met name tussen de coördinatoren van   de 

landelijke  gilden SamenSpraak om onderling informatie uit te wisselen over onder andere de nieuwe 

Wet Inburgering. 

In 2020 is een functie- en profielomschrijving gemaakt voor alle teamleden genoemd in het jaarverslag 

van 2019. Daarin zijn de taken en de werkwijze binnen de organisatie en naar buiten, vastgelegd. In 

een teamvergadering is daar een unaniem positief besluit over genomen en het bestuur van het Gilde 

heeft hiermee ingestemd.  

In het najaar van 2020 was een teambuildingsdag met als gekozen thema ‘Omgaan met 

veranderingen’, gepland.  

Samen met trainster Barbara Somers is het thema uitgewerkt, een ruime locatie geregeld en zijn 

uitnodigingen uitgegaan. Helaas moest de teambuildingsdag door de aangekondigde beperkingen 

van de regering, op het laatste moment verschoven worden naar een later tijdstip. 

Het moge duidelijk zijn dat er voor gilde SamenSpraak in de periode na COVID-19 een inhaalslag 

gemaakt moet gaan worden om zowel taalbegeleiders en anderstaligen weer te  ‘hervinden’. Daarbij 

zal de Informatiebalie, op maan-, woens- en vrijdagmiddag  in het Forum een belangrijke rol spelen. 

Vernieuwde folders voor taalbegeleiders, anderstaligen en het PraatHuis liggen klaar. Er is goed 

overleg met het bestuurslid communicatie over publiciteit in huis aan huisbladen en websites. 

Tenslotte is gilde SamenSpraak blij dat de gemeente voornemens  is de ‘Ontmoetingen met de 

wethouder’ weer op te pakken. De gemeente wil hiervoor een andere vorm zoeken. Gilde 

SamenSpraak heeft daarvoor een voorstel voorbereid. Gilde SamenSpraak hoopt dat deze voor met 

name anderstaligen, unieke bijeenkomsten weer nieuw leven wordt ingeblazen. 

 

Namens gilde SamenSpraak: Hennie van de Graaf, coördinator 
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Gilde Stadsgidsen 

Noodgedwongen door de Coronapandemie heeft gilde Stadsgidsen haar activiteiten gedeeltelijk 

moeten stilleggen. Dit is logisch en terecht, maar wel jammer. We hadden honderden van onze 

plaatsgenoten willen rondleiden door Zoetermeer en omgeving. 

 

Toch heeft gilde Stadsgidsen in 2020 ook een paar lichtpuntjes meegemaakt: 

• in het kader van de actie ‘Help Nederland Vooruit’, gesponsord door ING, heeft gilde 

Stadsgidsen de eerste prijs gewonnen en daarbij een bedrag van € 5.000,= mogen ontvangen 

van dit prijzengeld is inmiddels een professionele geluidset gekocht waardoor stadsgidsen 

tijdens de fiets- en vaartochten beter verstaanbaar zijn. Ook zal deze apparatuur tijdens de 

wandeltochten gebruikt gaan worden, zeker zo lang de 1,5 meter afstand regel blijft gelden 

• drie nieuwe (aspirant)gidsen staan te trappelen van ongeduld om te kunnen beginnen 

• in augustus en september 2020 hebben toch nog twee Corona-proof wandelingen kunnen 

plaatsvinden. Het betrof nieuwe tochten met een beperkt aantal deelnemers en zonder 

koffiedrinken. Gelet op de reacties van de deelnemers was dit een groot succes. 

 

Namens gilde Stadsgidsen: Edward ten Hooven, coördinator 
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Gilde Klussendienst 

Het was een bijzonder jaar. Dat kun je rustig stellen. Na een begin als alle andere jaren werd 

Nederland in maart geconfronteerd met het Corona virus en ging min of meer op slot. Uiteraard had 

dat ook consequenties voor gilde Klussendienst. Waar gilde Klussendienst er eind 2019 nog van 

uitging plus minus 340 uren aan dienstverlening te kunnen doen, zag het er lang naar uit dat die 

doelstelling niet gehaald zou kunnen worden.  

 

 

 

Nadat in het tweede kwartaal weer voorzichtig tuinklussen werden opgepakt, werd de opgelopen 

achterstand in het derde en vierde kwartaal alsnog goedgemaakt.  

Uiteindelijk is er door gilde Klussendienst 377 uur geklust, ongeveer hetzelfde als in 2019.  Die 377 

uur zijn besteed aan 254 klussen voor 135 verschillende klanten.  

Ook qua netto opbrengst is er niet heel veel verschil met 2019 te zien. Ondanks het feit dat de 

kilometervergoeding voor klussers werd opgetrokken van € 0,19 naar 0,30 per kilometer bleek aan 

het eind van 2020 de afdracht aan de penningmeester zelfs iets hoger te zijn dan in 2019. Dat komt 

ook omdat in 2019 een nieuwe boormachine en ook T-shirts en bodywarmers zijn aangeschaft. In 
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2020 is een aantal T-shirts en bodywarmers bijbesteld vanwege het feit dat er weer nieuwe klussers 

zijn bijgekomen.  

 

 

 

In 2020 heeft gilde Klussendienst afscheid genomen van vier klussers, waarvan er één net nieuw 

was, maar al snel een betaalde baan vond. Twee andere zijn om gezondheidsredenen afgehaakt 

en één ging nu echt met pensioen.  

Gelukkig heeft het gilde ook weer vier nieuwe klussers gevonden: twee tuin- en twee huisklussers.  

Daarmee bestaat het klusteam nu uit twee dames en zes heren.  

Inmiddels zit Nederland in de tweede golf van het Coronavirus en is er sinds half december sprake 

van een nieuwe lockdown. Januari is onder normale omstandigheden al geen erg drukke maand, 

maar op het moment is er dus helemaal geen vraag meer. Wel worden er inmiddels mensen 

gevaccineerd, dus we blijven hoop houden dat het leven ergens in 2021 weer enigszins een beetje 

normaal gaat worden …. 

De jaarlijkse vrijwilligersmiddag kon niet doorgaan vanwege Corona. Maar het boek dat de klussers 

in december cadeau kregen, is absoluut in goede aarde gevallen. En ook de chocoladereep hapte 

heerlijk weg…. 

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

Power wordt in diverse gemeenten uitgerold en is inmiddels een volwaardig initiatief vanuit Power 

Nederland en Gilde Nederland in diverse gemeenten.  In dit verslag leest u over de verdere start van 

gilde Power dat als motto heeft: Veerkracht op Leeftijd in 2020. 

  

In november 2019 werd er een start gemaakt met ‘Try Out Workshops’. De serie van vijf workshops 

die in het huis van de identiteit voorkomen, werden uitgebreid behandeld aan de hand van doen, 

denken en uitvoeren van opdrachten. Door middel van de opdrachten wordt 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.  

Voor de try-out hadden tien tot twaalf personen zich opgegeven om als ‘proefpersoon’ deel te nemen 

aan de eerste serie van vijf workshops.  

Voor de begeleiders van de workshops was het een uitdaging die van harte is 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 tegenaan 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 een gemeenschappelijke hobby kan 

opgepakt worden. Ook als men zich graag in wil zetten voor de maatschappij op vrijwilligersgebied, 

bieden de workshops nieuwe inzichten waar interesses en talenten liggen en ingezet kunnen worden. 

Kortom, de eerste stap is gezet.  

 

In 2020 is de proeverij op 10 januari geweest. Helaas was de opkomst zeer beperkt.  

In februari 2020 zou worden gestart met de eerste serie workshops. Door de opkomende Corona-

pandemie was de verwachte opkomst echter te laag om van start te gaan.  

Vanaf maart 2020 kwamen alle activiteiten van gilde Power in Zoetermeer stil te liggen; 

samenkomsten waren of niet geoorloofd door de opgelegde beperkingen, dan wel was er zo weinig 

animo voor een groepsproces, dat het organiseren daarvan weinig zinvol was.  

Midden 2020 neemt de coördinator voor Gilde Power afscheid en gaat het Gilde bestuur opzoek naar 

een nieuwe invulling. In samenwerking met Gilde Alphen aan den Rijn zijn nu een aantal trainers 

bereid gevonden om in Zoetermeer de Power-cursus nieuw leven in te blazen, zodra dit vanwege de 

Corona-pandemie weer mogelijk is. Daarnaast wordt gezocht naar een coördinator (M/V) voor dit 

gilde. 

De ongebruikte financiële middelen zijn in overleg met de gemeente Zoetermeer doorgeschoven naar 

2021.     Namens gilde Power: Jan van de Graaf  
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Gilde SamenSterker 

Gilde SamenSterker was het jaar enthousiast begonnen. Maar liefst 

zes mensen hadden zich ingeschreven voor de cursus Teamdesk.  

Op 12 maart was het zover: de eerste les in een gemeentegebouwtje 

aan de Broekwegzijde.  Alle begin is moeilijk. We stapten (zo bleek 

later) aan de verkeerde kant het gebouw binnen. Toen het alarm 

afging hebben we tien minuten lopen zoeken naar het bedienpaneel 

tot we de echte voordeur vonden. 

Die eerste les verliep verder best wel succesvol, dus het ‘leed’ was snel vergeten. Helaas was het 

een paar dagen alsnog over en uit met de pret: Corona kwam even 

gedag zeggen en ging niet meer weg. Gevolg: Het land ging op slot 

en we konden niet verder met onze cursus.  

 

Ik (Ton) ben zelf in die periode heel erg druk geweest met het 

ombouwen van de UVV Boodschappendienst, zodat er contactloos 

gewerkt kon worden. Pas een paar maanden later – we hadden 

inmiddels ontdekt dat Zoom een prima middel is om te vergaderen 

en/of les te geven – konden we een vervolg maken met de cursus.  

 

Probleem was echter wel, dat een paar deelnemers 

inmiddels waren afgehaakt en degenen die bleven 

hadden stuk voor stuk een overvolle agenda. We 

hebben de cursus vanaf half juni weer opgepakt, via 

Zoom, maar konden niet elke week een sessie 

inplannen, waardoor we pas op 1 oktober konden 

afronden.  

Hoewel de omstandigheden verre van ideaal waren, 

bleek uit de evaluatie dat de cursus desondanks een 

groot succes was.   
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Inmiddels was er ook gewerkt aan het lesmateriaal voor de basiscursus 

WordPress. En dus is er in oktober meteen een doorstart gemaakt met 

vijftien mensen die iets wilden leren over dit Content Management Systeem. 

Twee groepen volgden elk vier lessen. Bijna alle deelnemers bleken 

geïnteresseerd in een cursus voor beheerders. Die staat nu voor maart 2021 

op de planning.  

Om de doelstellingen voor 2020 waar te kunnen maken is eind 2019 een 

subsidie aangevraagd ten bedrage van € 3.500,=. Dat geld was voornamelijk 

bedoeld voor zaalhuur en (hand-outs voor) lesmateriaal. Dat bedrag hebben we – dankzij Corona - 

bij lange na niet kunnen besteden aan waar het oorspronkelijk voor was aangevraagd. En daarom 

is, na overleg met de subsidieverstrekker en het bestuur 

van het Gilde, eind 2020 besloten om een paar lange 

termijn investeringen te doen. Zo zijn er twee 

softwarepakketten aangeschaft, waarmee we op een 

efficiënte manier handleidingen kunnen maken.  

 

Het functioneel beheer van de (gemeentelijke) website ZoetermeerVoorElkaar  

werd in de loop van 2020 bij gilde SamenSterker belegd. En we waren nauw 

betrokken bij de totstandkoming van de fysieke inlooppunten voor vrijwilligers. 

Gilde SamenSterker werd ook in administratieve zin de spin in het web web 

voor gebruikers van het Teamdesk platform. Levering en betaling betaling van 

het abonnement lopen nu via het het Gilde.  

Eind 2020 waren dat (buiten het Gilde) alleen nog UVV Zoetermeer en 

Magisch Zoetermeer. Maar er is belangstelling vanuit Gilde Nederland en ook andere partijen lijken 

geïnteresseerd. 

 

Heel lang leek het erop dat we ook 

een vaste vrijwilliger aan de 

bezetting van gilde SamenSterker 

zouden kunnen toevoegen. Het 

was de gedroomde kandidaat met 

een ICT achtergrond en 

deelnemer aan de cursussen Teamdesk en WordPress.  

Helaas moest deze persoon vanwege persoonlijke omstandigheden 
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voorlopig nog even afhaken. Maar gelukkig vonden we eind december iemand uit eigen gelederen 

die graag mee wil gaan doen. Iemand met een ICT-achtergrond en die in maart mee gaat doen met 

de cursus WordPress voor beheerders. Daarna wordt deze vrijwilliger uiteraard ook wegwijs 

gemaakt in Teamdesk.  

Al met al kunnen we rustig stellen dat, ondanks Corona, 

onze doelen ruimschoots zijn gehaald en beschouw ik 2020 dus zeker als een geslaagd jaar en kijk, 

opnieuw ondanks dat vermaledijde Corona, met veel vertrouwen naar de dingen die we in 2021 

kunnen gaan doen.  

 

Namens gilde SamenSterker: Ton Jense, coördinator  
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Gilde Stadstuiniers 

Voor gilde Stadstuiniers was 2020 het afrondende jaar van een driejarig subsidietraject van het 

Oranjefonds en Fonds1818 (2017, 2018 en 2019), in samenwerking met onze partners in ‘De Kracht 

van groen Zoetermeer’ (gilde Stadsgidsen, groep ‘Handje Helpen’, gilde SamenSpraak, Wijktuin De 

Zoete Aarde, Natuurtuin Meerzicht en het ‘Voedselbuurtbos De Nieuwe Driemanspolder’). 

Met het afrondende jaarverslag over 2019 volgde ook de driejarige financiële verantwoording naar 

het Oranjefonds en Fonds1818 met de daarbij behorende accountsverklaringen. 

Het subsidietraject werd afgesloten met de finale goedkeuring door het Oranjefonds van het traject 

aan het begin van  juni 2020. 

Tot onze grote verrassing mochten we op 29 juni koning Willem Alexander ontvangen in de Hof van 

Seghwaert, waar we dankbaar van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om te vertellen over wat 

we in het driejarig subsidietraject hebben mogen bereiken. Een belangrijk deel van het bezoek werd 

besteed aan de sociale impact die het subsidietraject heeft gehad op de tuinen en bij de Hof van 

Seghwaert in het bijzonder. 

Sociale partners, zoals bijvoorbeeld MEDIN, verzorgingshuis ‘De Herbergier’ en gilde SamenSpraak 

(Taal-tuinen) waren uitgenodigd om een toelichting te geven op hun activiteiten in de tuinen. Het 

bezoek werd afgesloten met een rondgang door de Hof.  

 

 

           

 

Gilde Stadstuiniers is, als financieel penvoerder voor dit subsidietraject, na afronding slapend 

gemaakt en er zijn geen nieuwe initiatieven ondernomen. Wel blijven de activiteiten van gilde 

Stadsgidsen (tuin wandelingen) en gilde SamenSpraak (Taal-tuin) doorgang vinden. 

Namens Gilde Stadstuiniers: Jan van de Graaf 


