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Marjan Geling leidt de discussie

Project Veilig op weg

Ook deze Stichting heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld, nadat
we als Gilde Nederland een tiental jaren Stimuleringsactiviteiten
hebben kunnen ontwikkelen via de donaties die Erica Terpstra als
Staatssecretaris van VWS toe heeft gekend.
We wisten natuurlijk dat aan die
periode een einde zou komen en
dat het voor de continuïteit van het
Gilde-werk van groot belang zou
zijn om een vervolg te ontwikkelen.
De Stichting heeft dan ook dat mo-

ment aangegrepen om het gevoerde beleid te evalueren en op basis
daarvan nieuwe plannen te ontwikkelen. Een belangrijk uitgangspunt
hierbij was om in eerste instantie
goed te kijken en te luisteren wat

ComputerPlusBus
en meer...

er bij de plaatselijke Gilden leeft. Bij
de nieuwe opzet moesten zo veel
mogelijk Gilden betrokken kunnen
worden, nieuwe projectvoorstellen
breed gedragen en de potentie hebVervolg op pagina 2

BESTE LEZER...
U aanschouwt nu de tweede aflevering van Gilde
Actueel Nieuwe Stijl, binnen de Gilde-wereld inmiddels
algemeen aangeduid als GANS. En waarom ook niet?
Een blad onder een dergelijke titel bestond nog niet,
en het woord ligt makkelijk in de mond.
De reacties op GANS 1 waren absoluut en onverdeeld
positief. Het bestuur van GN had enige beduchtheid
over mogelijke problemen met de digitale distributie,
maar dat is over het algemeen probleemloos verlopen.
En die Gilden die geen plenaire toezending aan de
achterban hebben verricht, die hebben GANS op hun
eigen website geplaatst. Ook een mogelijkheid.
U zult kunnen lezen dat zich de afgelopen maanden
weer heel wat heeft afgespeeld in de Gilde-wereld.
Op landelijk niveau de uiterst geslaagde Gidsendag in
Haarlem. Het woord subliem in het verslag is alleszins
van toepassing.Ook geslaagd waren de regiobijeen-
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komsten die door de Stichting Stimuleringsprijzen
waren georganiseer op een viertal locaties. Een eerste
indruk vindt u in deze editie van GANS. In augustus
zal – als opstap naar de landelijke bijeenkomst van 3
oktober – breder aandacht aan de doelstellingen van
deze aanpak worden besteed.
En verder treft u in deze GANS weer een breed scala
van berichten, nuttige informatie en verstrooiing aan.
De eerste ambitie om elke even maand te verschijnen
is niet gerealiseerd. Actualiteit en vakantie waren
enkele van de bepalende factoren, maar u hebt nu in
elk geval meer leesstof voorhanden. Materiaal is en
blijft welkom, en mocht u op een andere manier willen
reageren op een bijdrage in deze GANS dan weet u
ons te vinden.
Namens bestuur Gilde Nederland en redactie GANS
Wim van Oosten

1

ben om op grote schaal te worden
uitgevoerd. Ondersteunen en mogelijkheden aanbieden, is de beleidsfilosofie van de Stichting. Think globel
and act local. Je zou kunnen zeggen
dat de Stichting samen met mensen
van en uit de plaatselijke gilden het
proces van innovatie wil faciliteren.
Of van de geboden mogelijkheden
gebruik wordt gemaakt, ligt geheel
en al bij de Gilden zelf.
Welnu, onder leiding van de opvolger
van Wim Buis, Christiaan Eckhart uit
Amsterdam, is nieuw beleid ontwikkeld. Eind februari hebben alle Gilde
een convocatie ontvangen voor een
aantal regionale bijeenkomsten.
De aftrap daarvan vond plaats in
Deventer, waar vertegenwoordigers van de Gilden Emmen, Zwolle,
Haaksbergen, Zutphen, Deventer
evenals van bestuur GN. Onder
leiding van Marjan Geling discussieerden ze over kansen en
mogelijkheden voor Gilden.

Coach4you
Seniorservice Gilde Venray start,
in navolging van enkele andere
gemeenten, dit jaar het project
“Coach4You”. Dit project voorziet
ook in Venray in een grote behoefte. Dit bleek al spoedig nadat
wij binnen Gilde Venray een onderzoek startten naar de behoefte en haalbaarheid hiervan.
De overkoepelende organisatie Stichting primair Onderwijs Venray (SPOV),
waar alle 21 basisscholen in Venray
onder vallen, juichte het idee van
harte toe en ook de directeuren van
de basisscholen waren zeer enthousiast.
De projectleiding die voor de selectie
van coaches, de koppeling van leer-
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Om te beginnen werden nieuwe
ontwikkelingen en tendensen uit het
DESTEP-bestand toegelicht door
Marjan Geling.

DESTEP staat voor:
-

Demografie
Economie
Sociologie
Technologie
Ecologie
Politicologie.

Volgende vraag was of de
aanwezigen binnen de velden
- Sport en bewegen - Onderwijs
- Cultuur - Natuur, een aantal
mogelijkheden konden opsommen
(rekening houdend met de nieuwe
ontwikkelingen die zich aandienen
binnen het DESTEP-gebied) die
kansen zouden kunnen bieden voor
Gilden om tot projectontwikkeling te
komen.

Wat daar allemaal uit is gekomen
en hoe het verder vervolg zal zijn
kunt u lezen in een speciale aflevering van GANS, die tweede helft
augustus verschijnt. In korte tijd
waren alle vier de flappen vol met
suggesties en nieuwe ideeën. Uit die
veelheid moest door de deelnemers
er twee uit worden gekozen die je
het meest aanspraken. Vervolgens
kreeg iedereen de beurt om voor
het ‘front’ in een minuut tijd, een
van beide voorstellen, zo te presenteren dat de anderen met hem/
haar meegingen en dat plan dan ook
het beste vonden. Ten slotte zijn uit
deze presentatie twee voorstellen
gekozen om wat nader uit te werken: wie, wat, waar, waarom en hoe.
Een intensieve en leerzame dag! We
kunnen nu al wel aankondigen dat
3 oktober een dag zal zijn voor een
landelijke bijeenkomst. Maak dus
alvast een reservering.
De andere sessies hebben plaatsgevonden in Amsterdam, (met deelname van de Gilden Zeist, Hilversum,
Castricum en Purmerend, evenals
enkele bestuursleden van Gilde
Nederland), Rotterdam en Nijmegen.
Aan het einde van de dag was tijd
ingeruimd voor een korte terugblik.
Als het klopt wat er allemaal gezegd
werd, dan mogen we op de ingeslagen weg doorgaan: interessant,
ik ga met vele nieuwe ideeën naar
huis, er is veel meer geboden dan
ik had verwacht en ik heb ook veel
gehoord over wat en hoe anderen
bezig zijn.
Christiaan Eckhart

ling en coach,
de feedback
en deskundigheidsbevordering
van coaches
zorgdraagt,
kwam dan ook
zonder al te
veel problemen
tot stand. Wij
prijzen ons gelukkig dat het projectteam evenwichtig
is samengesteld en bestaat uit een nog
actieve directeur van een basisschool,
een voormalige mentor uit het voortgezet onderwijs en een voormalig lerares
uit het voortgezet onderwijs. Door deze
samenstelling is zowel het primaire als
het voortgezette onderwijs goed vertegenwoordigd. Aanvankelijk hadden
wij gedacht dat het vinden van coaches

wat moeizamer zou verlopen, maar
dat viel in de praktijk gelukkig erg
mee. Voordat wij een wervend stukje
in de plaatselijke media hadden
verspreid, meldde zich al een aantal
potentiële kandidaten die van het
project gehoord hadden. Dit waren
allen voormalige leerkrachten die, zoals ze zelf aangaven, graag met hun
kennis en ervaring nog iets nuttigs
wilden doen. Vooral het feit dat het
slechts per leerling ongeveer 1 maal
per week gedurende 1½ jaar duurde,
was voor hen een pré.
Wij zien dan ook met belangstelling de start van het project in de
komende maanden met vertrouwen
tegemoet.
Wil Schillings, vice-voorzitter
Seniorservice Gilde Venray.
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Open Huis Gilde Dordrecht
Op 29 maart j.l. hield Gilde Dordrecht een geslaagde Open
Huis in het overdekte winkelcentrum Sterrenburg. Doel was
om aandacht te vragen voor de activiteiten van het Gilde, en
Nieuwe vrijwilligers te werven, maar ook om wellicht nieuwe
‘vragers’ aan te trekken.
Na afloop waren er 13 formulieren
ingevuld uit de gesprekken die met
het winkelend publiek gevoerd werden. Daarbij 4 nieuwe begeleiders
voor SamenSpraak, een aanbieder
voor Engelse conversatie, maar

ook weer ‘klanten’ voor Engelse en
Italiaanse Conversatie. Ook kon
ter plekke een koppeling gemaakt
worden met mensen die een noekbindcursus willen volgen, en de
boekbinder die bij ons deze dienst
aanbiedt.
Een andere vrager naar een
computercursus werd door
ons gekoppeld met Seniorweb. Ook meldde zich een
dame aan die vanuit haar werk
als leerplichtambtenaar een
grote belangstelling koesterde
voor ‘Coach4You’. Wij hebben
haar gevraagd of zij dit wellicht
met hulp van GN zou kunnen
opzetten in Dordrecht.
Alfred Tusschenbroek

Website van Gilde Nederland
is gerenoveerd
Sedert enkele weken is de gerenoveerde website van Gilde Nederland
in de lucht. Onderstaand is een korte opsomming opgenomen van de
belangrijkste wijzigingen die de site heeft ondergaan.
In de eerste plaats is het uiterlijk
van de site gewijzigd. De “kop” van
de hompage is gebaseerd op de
“kop” van GANS. Voorts zijn kleuren

en belettering gewijzigd en zo veel
mogelijk geüniformeerd. Een van de
uitgangspunten daarbij is geweest
om de noodzaak tot scrollen zo veel
mogelijk te beperken.

Voor de Gilden die geen eigen
website een pagina ontworpen
die voor elk Gilde qua vorm gelijk
is. Naar de Gilden met een eigen
website zijn links gelegd naar de
homepage. Links naar pagina’s
binnen een website (zgn. deep
links) zijn verwijderd. De inhoud
van de website is behoudens het
actualiseren van gegevens niet in
belangrijke mate gewijzigd. Wel zal
wat betreft de inhoud in het vervolg
het principe worden gehanteerd dat
de website er is om informatie aan
de buitenwereld over te brengen.
GANS is bij uitstek het medium
voor de communicatie tussen Gilde
Nederland en de aangesloten Gilden
en de Gilden onderling.
Naast de genoemde ingrepen in
inhoud en vormgeving is een
grote hoeveelheid inmiddels
verouderde gegevens van de server
verwijderd.
Den Haag, mei 2008
Wim Adriaans
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Zeer geslaagde Gilde Gidsendag
in Haarlem op 10 april 2008

Ze kwamen uit Winterswijk en Alkmaar, uit Groningen en
Dordrecht, de bezoekers van de Gilde-gidsendag in
Haarlem. Het 20-jarig bestaan en het feit dat Haarlem in
2008 culturele hoofdstad is werd een mooie gelegenheid
gevonden om de Gilde-gidsen uit het land te ontvangen.
Het was na Alkmaar (2004) al weer
een paar jaar geleden dat deze landelijke dag georganiseerd werd, maar
Gilde Haarlem heeft de mankerende
jaren meer dan goed gemaakt. Een
team o.l.v. Hans van Roode had een
prachtig programma samengesteld,
het weer en de gemeente Haarlem
werkten ook voortreffelijk mee,
kortom: de ca. 80 deelnemers hebben een bijzondere dag meegemaakt.
Na de ontvangst in de prachtige
Gravenzaal van het stadhuis van
Haarlem werd het tweede deeltje
van de serie Gilde-gidsen van uitgeverij Celadon ten doop gehouden.
Ook hier was weer een enthousiaste
burgemeester aanwezig om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Burgervader Bernt Schneiders
(tevens schrijver van het Voorwoord)
benadrukte nog eens de verdienstelijke rol die Gilde Haarlem in de
samenleving speelt, en voorspelde
dat ook niet-Haarlemmers na afloop
even verliefd op zijn stad zouden
worden als hij dat inmiddels was.

snel terug, want er is heel veel te
zien en te genieten in Haarlem. Zeker
met het nieuwe Gildegidsje in de
hand is een wandeling door de stad
bij voorbaat al een beleving. De lunch
werd gebruikt in de Janskerk, ook
weer met een toelichting op historie
en actueel gebruik van het gebouw
als provinciaal archief. Vervolgens
richting St. Bavo, voor de afsluitende
rondleiding en de slotborrel. Wim
van Oosten, de nieuwe voorzitter van
Gilde Nederland, bedankte de Gildegidsen Haarlem voor de organisatie
van deze geslaagde dag. Hij sprak de
wens uit dat een ander Gilde in den
lande bereid is de fakkel van Haarlem
voor de organisatie van een landelijke
Gildegidsendag in het volgend jaar
over te nemen.
Om de saamhorigheid te bevorderen
achtte hij het ook van belang meer
tot onderlinge uitwisseling te komen.
“Als je dus een bestemming zoekt
voor een
dagje uit,
neem dan eens
contact op met
een ander Gilde
in den lande.”

Een juiste voorspelling. Onder een
stralende zon werden de groepen
door de bevlogen Haarlemmer GildeMartine
gidsen door de stad geleid. Te veel
fraais om op te sommen, dus vandaar T.Kruythoff
11-04-08
het advies: kom snel of kom weer
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Tips voor

wandelgildes
Al reizend langs Gildes stuit je
op boeiende verschijnselen en
handige tips. Zo organiseert Gilde
Leiden een paar keer per jaar een
wandeling door de binnenstad
voor nieuwe personeelsleden van
de Gemeente Leiden. Een uitstekend goodwill- en PR-instrument.
Uiteraard is deelname gratis. In
Den Haag heeft men sinds kort
een wandeling die speciaal voor
gehandicapten is uitgezet; ook
gratis.
De wandelaars in Wageningen
geven sinds vorig jaar twee
maal per jaar een sober, maar
uiterst leesbaar dubbel A4-tje uit
onder de titel Acquirit, met als
ondertitel ‘Aanwinsten en Geruchten voor de gidsen van de
Rondleidingen Wageningen’. Een
nieuwsbriefje waar de maakpret
van afstraalt: uitdeelpunten zijn
de VVV en Museum De Casteelse
Poort dat ook prima de wandelingen promoot.
Tenslotte nog een tip van Gilde
Leiden: in oktober is de Week
van de geschiedenis (zie ook de
website). Een goede aanleiding
om in het verlengde van andere
themawandelingen weer eens
een historische tocht te organiseren.
Wim van Oosten
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Arrangementen stadswandeling
Op verzoek van de voorzitter van Gilde Nederland, krijgt de lezer
van Actueel hier een kijkje in de keuken van Gilde Amersfoort. Dit
Gilde Actueel heeft veel soorten wandelingen op het programma.
Daartoe horen ook arrangementen die door andere partijen worden
georganiseerd.
Aan het Roer organiseert varen
op de rivier de Eem in een luxe
sloep, met een stadswandeling
door een gildegids en een
restaurantbezoek. Het gaat hier om
een dagarrangement. Wij krijgen
van de organisatie ons vaste tarief.
VVV Amersfoort heeft een
arrangement rondvaart met de
Waterlijn – stadswandeling – diner in
restaurant. VVV geeft vouchers aan
de toeristen en rekent af met onze
penningmeester. Ook de provinciale
VVV heeft een arrangement
in Amersfoort waarvan een
stadswandeling met een gildegids
deel uitmaakt.
Stadsarrangement Hoorn heeft
voor diverse steden een aanbod;
onze gidsen zorgen voor een
stadswandeling. Hoorn rekent af
met onze penningmeester op basis
van vouchers. Wandel en Proef
uit Amersfoort verzorgt culinaire
wandelingen in de binnenstad,

waarbij in tenminste 3 restaurants
een dinergang wordt verzorgd. Een
gildegids leidt de gasten langs de
ondernemingen, vertelt zijn verhaal,
en eet mee. De organisatie rekent af
met onze penningmeester.
Feest en zo is een Amersfoorts
evenementenbureau dat vooral aan
bedrijven arrangementen aanbiedt.
Feest en zo huurt gidsen in bij Gilde
Amersfoort. De gidsen verzorgen
het onderdeel stadswandeling.
Wij hoeven alleen maar gidsen te
leveren voor al deze arrangementen
en krijgen ons vaste tarief
vergoed door de organisaties. Dit
vraagt nauwelijks organisatie van
onze kant, en de gidsen kunnen
hun hobby uitoefenen: kennis
en ervaring omtrent de stad
Amersfoort delen met het publiek.
Jan van Adrichem, voorzitter Gilde
Amersfoort

Gilde activiteiten Emmen
Het Gilde in Emmen vervult
een “regionale” functie. De
gemeente Emmen beslaat een
heel groot gebied met diverse
buitendorpen. Het ligt dan ook
voor de hand dat diverse Gildeactiviteiten in de buitendorpen
zijn ondergebracht.
Zo vindt muziekluisteren plaats in
Zuidbarge en de trekschuitactivitei-

ten in Nieuw Amsterdam/Veenoord.
Deze groepen zijn ook de grootste
in het Gilde-Emmen gebeuren die
regelmatig samenkomen. Om even
een paar getallen te noemen: muziekluisteren ca. 40 en de trekschuit
ca. 60 personen. Het totale aantal
les- en leidinggevende personen
bedraagt ca. 170. Samen met de
mensen die de lessen krijgen of
anders aan Gilde-activiteiten deel-

nemen is dit aantal ruim 300. De
restauratie van een meer dan honderd jaar oude trekschuit en hierop
aansluitend het varen met gasten,
is het jongste en snelst groeiende
project. Het geheel is dan ook veel
omvattend daar alle werkzaamheden
door de Gilde-mensen zelf worden
uitgevoerd. Te denken valt aan alle
restauratie- en reparatiewerkzaamheden, het opleiden en trainen van
de schippers (vaarbewijs!) en gastvrouwen, de zeer noodzakelijke PR,
enz.,enz.
De wens voor velen in de eigen omgeving, zonder kosten, watersport
te kunnen bedrijven, is de reden dat
zo velen enthousiast aan het project
deelnemen. Bovendien is het varen
met vacantiegangers altijd een plezierige bezigheid: vacantiegangers
maken een vaartochtje voor hun
plezier en zijn meestal in een goede
stemming. Dit wordt op de Gildemensen overgebracht. De gelden die
“bij elkaar gevaren worden” zijn zeer
welkom voor de penningmeester.
Ben Bloemendaal, voorzitter
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Vrijwilligerswerk en fiscus
Als u vrijwilligerswerk verricht dan wordt u daarvoor niet betaald,
maar de door u gemaakte kosten krijgt u meestal wel vergoed. Een
vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten is geen inkomen
en dus ook niet belast.
Als u een vaste vergoeding ontvangt voor uw kosten van maximaal € 125,per maand en maximaal € 1500,- per jaar, dan behoeft u dit bedrag niet als
inkomen op te geven. Maar de meeste organisaties van vrijwilligers
beschikken niet over voldoende geld om deze belastingvrije vergoedingen
uit te keren. Dan is er nog wel een andere mogelijkheid om voor de
vrijwilliger een belastingbesparing te creëren. Het is dan wel vereist dat uw
gilde fiscaal erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Is dat het geval dan kan het gilde met de vrijwilliger afspreken, dat hem
een recht op een kostenvergoeding van € 1500,- wordt toegekend en dat
de vrijwilliger van deze vergoeding afziet. De vrijwilliger mag dan geen
kosten declareren bij het gilde, maar mag wel het bedrag van € 1500,- als
gift in mindering brengen op het belastbare inkomen, waardoor er op de
belasting bespaard wordt.
Simon Hagestein

Project Veilig op weg
Op alle uitvoerders, medewerkers en docenten doen wij een
dringend beroep om hun leerlingen, vrienden en bekenden attent
te maken op dit project. Kijk er eens goed naar, misschien ook
iets voor u om op drie donderdagochtenden uw kennis bij te
spijkeren. Veiligheid boven alles.
Het Service Gilde Landgraaf is in
februari 2008 gestart met een
project Verkeersveiligheid onder
het motto ‘Veilig op weg’. Een
opfriscursus in theoretische kennis
en praktische rijvaardigheid die
oudere automobilisten in staat stelt
hun rijvaardigheid te behouden en
zich veilig op de weg te voelen.
Een buitengewone kans om de
nieuwe verkeersregels te leren
kennen en ze toe te passen, te
leren omgaan met agressief gedrag
van anderen, de vaardigheid te
testen, evenals het gehoor- en
gezichtsvermogen.

COLOFON
Gilde Actueel Nieuwe Stijl is een
uitgave van Gilde Nederland
Postbus 222, 3500 AE Utrecht
Telefoon: 030 242 2841
gilde.nederland@wanadoo.nl
Hoofdredacteur a.i.:
Wim van Oosten
w.van.oosten@planet.nl,
Telefoon: 0570 65 67 25
Eindredacteur: Herman Slagt
Bijdragenden: alle lokale Gilden
Basisontwerp:
H2R Vormgeving & Communicatie BV,
Deventer

Het is een allround, deskundige
cursus die in samenwerking met
autorijscholen, politie, Veilig Verkeer
Nederland, arts en ambulancedienst
wordt uitgevoerd. De eigen bijdrage (voor drie ochtenden) is € 15.

De cursus bestond uit 3
ochtenden:

donderdag 21 en 28 februari
en 6 maart 2008 van 9.30 - 12.15
uur. Van dit project is door de
coördinatoren een PowerPoint
presentatie gemaakt: zie de
website www.gildelandgraaf.nl

ComputerPlusBus
Bij veel Gilden is de activiteit
‘computer-instructie’ in het aanbod
opgenomen. Dan kan een bezoek
van de ComputerPlusBus een sterk
wervend karakter hebben.
Deze bus, die ontwikkeld is op initiatief van KPN, het Nationaal Fonds
Ouderenhulp en het tijdschrift Plus
is van maandag t/m donderdag
beschikbaar voor instellingen die
het computergebruik voor ouderen
een impuls willen geven. Doel is
om te laten zien dat computers niet
eng zijn en dat men zelf kan kiezen
welke elementen/aspecten leuk dan
wel belangrijk zijn.
De bus is ingericht met een vijftal
bedienbare PC’s, waarop bezoekers
wat kunnen experimenteren,
uiteraard onder deskundige begeleiding. Koffie, thee en een moorkop
worden aangeboden. Dat de bus
voldoet aan de verwachtingen blijkt
uit het gemiddeld aantal bezoekers
per locatie; ruim 50, en dat bij een
rondreis langs zo’n 150 locaties
per jaar. Wie nu wil boeken komt
daarom pas aan het eind van het
jaar terecht.
Inlichtingen: Nationaal Fonds
Ouderenhulp, tel 030 6567774,
info@ouderenhulp.nl
www.ouderenhulp.nl
N.B. Aan het laten voorrijden
van de bus zijn GEEN kosten
verbonden.
Cock Fontaine, secr.
Gilde Deventer

Uitreiking Appeltjes van Oranje
Op 23 mei j.l. zijn (alweer voor de zesde keer) de
prestigieuze Appeltjes van Oranje uitgereikt. Omdat
het project Gilde Samenspraak op de kandidatenlijst stond kreeg ook uw voorzitter het verzoek zich te melden op Paleis
Noordeinde. In de ochtenbladen was al vermeld welke prijzen dit jaar
waren toegedeeld, dus ik had niet de illusie met 15 000 euri terug te keren, maar de bijeenkomst was toch wel meer dan de reis waard. Kijk op
de website van het Oranjefonds naar de winnaars. Het zal u opvallen dat
bij de top 10 van geselecteerde projecten toch meer dan de helft inhaakt
op multicultuur, taal-instructie en inburgering. Wat zeker aansprak was
het project Levensverhalen vertellen (Hengelo). Naadloos inpasbaar in
Samen-spraakverband. Google wijst u de weg.
Wim van Oosten
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