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In de ban van Dr. Pierre Cuypers
Als de deelnemers aan de Landelijk
Wandeldag donderdag 18 mei vanaf
10.00 uur het stadhuis van Roermond binnendruppelen, worden ze
met een ferme handdruk en een:
“Hartelijk welkom in Roermond”, in
levenden lijve ontvangen door Roermond’s beroemdste zoon en grootmeester van de neogotie, Dr. Pierre
Cuypers. “Pierre is speciaal voor
deze gelegenheid vanaf zijn vaste
plek boven op het torentje naar beneden afgedaald”, zal wethouder
Smitsmans het later verwoorden.
Het belang van vrijwilligers
Na inschrijving wordt in de fraaie tuinzaal van het Roermondse stadhuis een
kop koffie of thee uitgeschonken, uiteraard vergezeld van een ferm stuk
Limburgse vlaai. De burgemeester van
Roermond Rianne Donders heet om
10.30 uur alle deelnemers welkom in
haar stad waarbij ze ook het belang van
vrijwilligers voor de samenleving uitvoerig onder de aandacht brengt. Na
dit zeer hartelijk welkom werd Jan van
de Venne van Service Gilde Roermond
geëerd met de Gouden Gildespeld en
oorkonde, uitgereikt door de voorzitter van Gilde Nederland, Henk de Kort.
Jan is sinds januari 2002 de bezielend
coördinator van de maandelijkse natuurwandeling waaraan gemiddelde 35
personen door weer en wind meelopen,
want de wandeling gaat altijd door.
Bouwkunst
Na deze grootse ontvangst wandelde
het gezelschap naar de Caroluskapel
waarvan de geschiedenis teruggaat
tot 1398. In de refter van de kapel

Burgemeester Rianne Donders

Vlaai te kust en te keur

Uitreiking Gouden Gildespeld

Dr. Pierre Cuypers en wethouder Marianne
Smitsmans

hield Funs van den Broek van Rondje
Roermond een boeiende lezing met
de titel ‘Pierre Cuypers; geen bouwkunde, maar bouwkunst’. De toehoorders hingen letterlijk aan zijn lippen
en waarbij Funs onder bewonderden
blikken met zijn lenig vegend vinger,
schijnbaar achteloos, het reuzetouchscreen bediende.
Kerkgebouw met Roccocoplafond
Na afloop was er gelukkig nog even
gelegenheid om de fraaie Caroluskapel, een van de weinige kerkgebouwen
met een Roccocoplafond, te bewonderen, evenals ‘Het Laatste Oordeel’,
een wandschildering uit het begin van
de 16e eeuw in de Broederskapel en
kon het gezelschap ook nog een blik
>>>
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werpen in de eeuwenoude kloostergang, onderdeel van het vroegere kartuizerklooster ‘Onze Lieve Vrouwe van
Bethlehem’, waarvan de slotdeur bij
uitzondering werd geopend.
Lunch in ‘t Paradies
De inwendige mens werd gesterkt met
een gezamenlijke lunch in ’t Paradies.
Het middagmaal smaakte heerlijk en
was goed verzorgd, mede door de inzet van de gastvrije Paradiesvrijwilligers. ’t Paradies, hèt ontmoetingscentrum voor senioren uit Roermond en
omstreken, wordt gerund door ruim
100 vrijwilligers.
De Stadsteekenschool
Vervolgens startte het onderdeel waar
het deze dag eigenlijk om draait, de
(stads)wandeling. Vijf bevlogen gidsen
van Rondje Roermond liepen met evenzoveel groepen door de Roermondse
binnenstad om datgene met eigen
ogen te aanschouwen wat tijdens de
lezing aan bod gekomen was. Prachtige voorbeelden van bouwkunst. Met
als hoogtepunt de Ambachtsschool en
de Teekenschool.
De Teekenschool was een VMBOschool die is ontworpen door de architecten Pierre en Jos Cuypers. De Teekenschool diendde als een staalkaart
van de ideeën van Cuypers en bood
onderdak aan de Stadsteekenschool.
Het interieur van de school mochten
we ook bekijken en dat een groot aantal ambachtelijke technieken op het
gebied van bouw en metselwerk laat
zien. Bezienswaardig is het trappenhuis waarbij ruitvormige tegeltableaus
de schone en toegepaste kunsten symboliseren en verbanden leggen tussen
kunst en maatschappij.

De groepsfoto, inmiddels een vast onderdeel

Een smakelijk soepje vooraf

Bezienswaardig is het trappenhuis

Het Palaver vond plaats in De Galerij, gelegen in het voormalige cellenblok

De laag gelegen pandtuin van de Munsterkerk herinnert aan de voormalige kruisgang van een abdij

De bolletjesbajes
De wandeling eindigde bij de ingang
van Hotel Het Arresthuis voor het afsluitende palaver. In de cellengang
van de voormalige bajes werd onder
het genot van een drankje en een hapje nog lang nagepraat over de vele indrukken die het gezelschap deze dag
had opgedaan, daarnaast werden er
nog ervaringen, nieuwtjes, wetenwaardigheden en adressen uitgewisseld.
Voor de Landelijke Gilde Wandeldag
in het voorjaar van 2018 neemt Gilde
Alphen aan den Rijn het gastheerschap op zich.
HU


In Memoriam
Gilde Dordrecht nam op 6 mei afscheid van één van de meest drijvende krachten van dit gilde, Mevrouw Ina Groen-van Donge. Zij stond aan de wieg van Gilde
Dordrecht in 1990 en begon met een taalproject voor buitenlanders, wat later
door Gilde Nederland als ‘SamenSpraak’ nader is vorm gegeven. Later leidde zij
het project ‘Conversatie Moderne Vreemde Talen’. In 2010 kreeg zij uit handen
van Wim van Oosten de zilveren Gilde-speld van verdienste. De laatste jaren was
zij als ‘adviseur’ bij het bestuur betrokken.
Ina werd 90 jaar.
Gilde Dordrecht gedenkt haar in grote dankbaarheid.

Coach4you start in Purmerend
Gilde Purmerend heeft donderdag
20 april een samenwerkingsovereenkomst getekend met de landelijke koepelorganisatie Coach4you
in het voormalige stadhuis van Purmerend. Het doel is om met 10 basisschoolleerlingen van groep 8 in
september te starten die dan gedurende ongeveer anderhalf jaar extra
ondersteuning krijgen van een vrijwillige coach van Gilde Purmerend
in die altijd wat lastige overgangsperiode van basisschool naar middelbare school.
Coach4you bestaat al 10 jaar en is actief in achttien gemeenten. Gilde Purmerend wil de komende jaren groeien
maar moet dan uiteraard wel verzekerd
zijn van een voldoende aantal vrijwilligers. Van een coach wordt het één en
ander verwacht. Zij/hij moet een HBOdenkniveau hebben en bereid zijn per
week zo’n twee uur te investeren voor
het begeleiden ven de leerling. Daarnaast is er periodieke terugkoppeling
naar het projectteam en een maandelijkse intervisie/coachbijeenkomst om
ervaringen uit te wisselen. De coaches

Op de foto het projectteam van Coach4you Purmerend. Van links naar rechts: Klaas
Ridderikhoff, Aafke Otter en Marjan Hendriks van Coach4you Purmerend en Katja van
Beugen en Bas de Vree van Coach4you Nederland.

krijgen een gratis basistraining ‘Authentiek Coachen in de Context van
Coach4you’ in Leusden aangeboden.
De resultaten tot nu toe zijn goed, de
meeste leerlingen sluiten met succes

het eerste brugjaar af. Als regel blijkt
dat de leerlingen na de coachperiode
aan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid hebben gewonnen.

Vergadering RvA
Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst was, onder
het alziend oog van Zijne Majesteit,
de vergadering van de Raad van Afgevaardigden. In de sfeervolle trouwzaal
van Purmerend werden agendapunten
zoals aanpassing van de statuten, financiën, Coach4you, SamenSpraak,
POWER, invulling Gildedag, Identiteit
en Imago veelal uitgebreid behandeld
en bediscussieerd. De vergadering
werd afgesloten met een een lunch en
wandeling door Purmerend.


Overdracht lidmaatschap POWER
Kees Huisman (links op de foto) en
Hans Knip (rechts op de foto) hebben vrijdag 12 mei hun lidmaatschap
van de landelijke projectgroep POWER
overgedragen aan Rob Hoekstra (bestuur Gilde Nederland) en Anja van
Rijswijk (Gilde Ede) in het bijzijn van
de leden Stip ter Laan, Hennie de Boer,
Joke Boevink en Matthijs Budelman.

Gilde Zeist presenteert
Programma Zomerschool
Romeinse keizers, waterleven in de
sloot, 50 jaar Kerckebosch, Peter en
de Wolf. Het programma van Zomerschool 2017 is bekend. Woensdag 17
mei nam Bonne Westdorp, directeur
RegioCultuurCentrum IDEA het eerste
exemplaar van het programmaboek
in ontvangst uit handen van Theo Elbertse bestuurslid Gilde Zeist.
Bibliotheek IDEA stelt ruimhartig ruimte en faciliteiten ter beschikking aan
de Zomerschool. “We werken graag
samen met u”, aldus Bonne Westdorp.
Hij noemt de bibliotheek een goede
plaats voor ontmoeting en activiteiten
en Zomerschool past hier perfect in.”
Het programma van de Zomerschool
2017 telt 19 bijeenkomsten: De Zomeravondlezing van Han Wösten,
hoogleraar Microbiologie over de vele
toepassingen van schimmels in ons leven. Verder geschiedenis van Schoonoord, Romeinse keizers, Duitsland,
Bonne Westdorp, directeur IDEA nam het eerste exemplaar van het programmaboek in
ontvangst uit handen van Theo Elbertse, bestuurslid Gilde Zeist. Foto: Nieuwsbode Zeist

Austerlitz en Finland, Brandweer,
Centrum van Zeist, Teilhard de Chardin, de Nederlandse Paus Adrianus VI,
Zeist in poëzie, Kunst voor en na de
Reformatie, Bachs laatste compositie,
Iconen en Slot Zeist. Inschrijven kan
de hele maand juni. Het programma
kunt u vinden op gildezeist.nl/zomerschool.html.



Uitnodiging voor Gilde Fietsgroepen
Gilde Nijmegen bestaat dit jaar 30
jaar. Ter gelegenheid hiervan worden
er extra activiteiten georganiseerd
voor onze vrijwilligers en voor instellingen waar wij regelmatig mee samenwerken.
In dit kader hebben we ook bedacht
om iets te doen met de andere Gilden binnen Gilde Nederland. Als Gilde
Nijmegen hebben wij een uitgebreide
fietsgroep, die bestaat uit 8 fietsgidsen, die elke week een grote fietstocht
maken in Nijmegen en omgeving met
ongeveer 40 deelnemers. Deze groep
enthousiaste gidsen wil graag kennismaken met de andere fietsgroepen bij
de verschillende Gilden in Nederland.
Belangrijke reden daarachter is ook
het uitwisselen van informatie over
thema’s waar elke fietsgroep mee te
maken heeft.
Daarom hebben we besloten alle fietsgroepen van de aangesloten Gilden bij
Gilde Nederland, uit te nodigen voor
een bijeenkomst in Nijmegen en wel
op woensdag 27 september 2017.
Per fietsgroep zijn er twee personen
welkom en we hopen van harte dat
alle uitgenodigde Gilden ook echt
aanwezig kunnen zijn. Deelname aan
deze dag is gratis.

Het programma van deze dag is als volgt:
10.00 – 10.30 uur: Inloop en koffie/thee. Locatie: Cafe-Restaurant de Waagh,
Grote Markt 26 in Nijmegen.
10.30 – 10.35 uur: Opening door de heer Hans Blokland, voorzitter Gilde
Nijmegen.
10.35 – 10.50 uur: Welkomstwoord door de heer Ben van Hees, Wethouder
Binnenstad Gemeente Nijmegen.
10.50 – 11.15 uur: Gilde Nijmegen 30 jaar: een presentatie door mevr. Janny
Pijnappels-van Kempen, secretaris van Gilde Nijmegen.
11.15 – 12.00 uur: Veilig fietsen; hoe doen we dat? Inleiding door senior
adviseur Harrie Dillerop, gevolgd door uitwisseling van
ervaringen.
12.00 – 12.30 uur: Hoe leggen we de fietsroutes vast? Inleiding door fietsgids Caren Theloosen, gevolgd door een uitgebreide 		
ronde langs alle groepen.
12.30 – 13.30 uur: Lunch
14.00 – 15.30 uur: Bezoek aan fietsmuseum Velorama.
15.45 – 16.30 uur: Borrel en afsluiting bij Cultureel Centrum ‘De Lindenberg’.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mailtje te sturen naar
info@gildenijmegen.nl. Graag voor 30 juni a.s. Hierbij s.v.p. de namen van de
deelnemers vermelden.
Restaurant De Waagh ligt op 15 minuten loopafstand van het Centraal Station
in Nijmegen. Met openbaar vervoer te bereiken met verschillende stadsbussen
richting Plein 1944 of Burchtstraat. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn:
Parkeergarage Kelfkensbos en Parkeergarage Eiermarkt.
Ruud Schilder, coördinator fietsgidsen

Foto: Ruud Schilder



Gilde Zeist: 25 jaar Rondleidingen
Op 10 mei vierden de gidsen van de projectgroep Rondleidingen dat zij
25 jaar bestonden. Als eerste ‘onderdeel’ van Gilde Zeist startten zij met
rondleidingen vanuit de Karpervijver. Op de viering werd hier uiteraard
aandacht aan geschonken; namen als die van Wim Buis en Cor Verboom
flitsten voorbij. Rondleidingen is in de loop van de jaren enorm uitgegroeid
en heeft nu ongeveer 25 rondleidingen en fietstochten in portefeuille. Vorig jaar zijn meer dan 5500 deelnemers rondgeleid.
Om de viering van het 25-jarig jubileum extra luister bij bij te zetten
heeft voorzitter Gijs Wildeman aan Elly
de Vries en Wicher Dam een Zilveren
Gildespeld uitgereikt. De Zilveren Gildespeld is in het leven geroepen om
op tastbare wijze uiting te geven aan
de waardering die we hebben voor Gildevrijwilligers.

Met plezier besteedt ze veel aandacht
aan het accuraat houden van de beschrijvingen, waarbij precisie in taal
en communicatie haar tekent. Maar
ook als secretaris van het bestuur van
Gilde Zeist heeft Elly jarenlang haar
positieve stempel gedrukt op beleid
en uitvoering; tijd om haar met een
gildespeld te eren.

Zonder Elly de Vries hadden nieuwe
gidsen het heel zwaar gehad. Elly
zorgt voor uitgebreide en accurate
documentatie van alle wandelingen
en fietstochten. En omdat Zeist voortdurend in beweging is, en de projectgroep steeds nieuwe initiatieven ontplooit, heeft Elly het altijd erg druk.

Wicher Dam is al jaren de steun en
toeverlaat van de projectgroep Rondleidingen. De gids met de meeste kilometers in de benen. Bedenker van veel
verschillende rondleidingen in Zeist en
omstreken. Wicher heeft een bewonderenswaardige hoeveelheid parate
(historische) kennis die hij graag met

collega-gidsen en bezoekers deelt.
Kalm en charmant is hij een waar anker voor iedereen binnen Rondleidingen en Gilde Zeist.

Foto’s: Helen Klokman-Derksen

Geslaagde ontmoetingsbijeenkomst POWER in Eindhoven
35 personen van elf organisaties namen
op 21 juni deel aan de ontmoetingsbijeenkomst van POWER ‘Veerkracht op
leeftijd’ bij de GGD Brabant-Zuidoost
(GGD-BZO) in Eindhoven.
Oud-deelnemers en begeleiders van
POWER Eindhoven verteleden aan geïnteresseerden enthousiast over hun ervaringen en vertegenwoordigers van POWER Nederland beantwoordde vragen
over de uitgangspunten en organisatorische opzet van POWER. Tineke Meeldijk
en Monique Mentjes van de GGD-BZO
informeerden tenslotte de deelnemers
over een nieuwe visie op gezondheid.
In deze visie komen veel elementen met
POWER ‘Veerkracht op leeftijd’ overeen.
Reden waarom de GGD-BZO POWER
Eindhoven ondersteunt.

Campen en Joep Wijsbek, vanwege hun
grote inzet voor POWER, tot gezondheidsambassadeur. De titel werd toegekend omdat de twee Eindhovenaren
aan de basis staan van POWER Eindhoven. Daarmee zorgen zij voor de lokale
uitvoering van het landelijke initiatief
van Gilde Nederland met workshops
over zingeving en veerkracht op leeftijd.
Tom van Campen is een onvermoeibare
pleitbezorger voor POWER en weet via
zijn uitgebreide netwerk aandacht te

krijgen voor de workshops. Joep Wijsbek is de ‘man achter de schermen’en
voedt alle betrokkenen met artikelen,
boeken en filmpjes over levenskunst,
zingeving en ouder worden. De GGD
en de gemeente zien dit als een geweldige samenwerking omdat zingeving
en veerkracht belangrijk zijn voor het
ervaren van een goede gezondheid. De
GGD hoopt nog lang met Tom en Joep
samen te mogen werken.

Gezondheidsambassadeurs
Ellen Jeurissen, directeur GGD-BZO bevorderde eerder op de middag twee
leden van POWER Eindhoven, Tom van


Gilde Haaksbergen in het zonnetje
Vertegenwoordigers van Gilde Nederland togen naar Haaksbergen
voor een informeel gesprek met
Bart van Meeteren, voorzitter Gilde
Haaksbergen, Johan ter Huurne,
coördinator klussendienst en wethouder Edith van Spiegel, locoburgemeester en portefeuillehouder Samenleving en P&O van de Gemeente
Haaksbergen.
De gemeente Haaksbergen, in het zuiden van Twente, Overijssel telt 24.500
inwoners. De dorpen Buurse en Sint
Isidorushoeve en de buurtschappen
Boekelo, Brammelo, Eppenzolder,
Holthuizen, Langelo en Honesch en
Stepelo maken er deel van uit. Haaksbergen heeft een Kulturhus waarin de
Bibliotheek, Theater en Kunstzaal gevestigd zijn.
Jubileumjaar
Het in 1992 gestarte Gilde Haaksbergen bestaat dit jaar 25 jaar. De vrijwilligers startten destijds met het
aanleggen van een kaartenbak met
hulpaanbieders en adviseurs, waarmee ‘t Gilde meteen het grootste expertisebureau van het dorp werd en er

Van links naar rechts: Hans Ursem (Gilde Magazine), Henk de Kort (voorzitter Gilde Nederland), Edith van Spiegel (wethouder gemeente Haaksbergen) en Bart van Meeteren
(voorzitter Gilde Haaksbergen).

was een wekelijks spreekuur om hulpvragen in contact te brengen met hulpaanbieders. In dit jubileumjaar worden
met de ongeveer 50 Gildevrijwilligers
allerlei activiteiten georganiseerd, zo-

als een Open Dag en verschijnt er een
boek waarin het verleden, heden en
de toekomst van Gilde Haaksbergen
wordt belicht.
Hobbywerkplaats
Doordat veel senioren kleiner gingen
wonen kreeg het Gilde steeds vaker
de vraag of er geen hobbywerkplaats
opgezet kon worden. Dankzij een gift
van het Koningin Juliana Welzijnsfonds
en omdat men de beschikking kreeg
over de werkplaats van een woningbouwvereniging, ging de werkplaats in
2001 van start. Er werd begonnen met
de werving van bekwame toezichthouders, zoals scheepswerktuigkundigen,
ambachtsschoolleraren en timmerlieden. Om de toeloop te bevorderen
werden er in het begin veel cursussen
en workshops gehouden. Onlangs is
weer een workshop ‘nestkastjes timmeren’ georganiseerd, nu voor mensen van ZIENS, een organisatie, die
ondersteuning biedt aan Haaksbergenaren die minder goed kunnen deelnemen aan de maatschappij. De deelnemers waren heel enthousiast.
Tegenwoordig beschikken de vrijwilligers over een uitstekend geoutilleerde hobbywerkplaats aan de Industriestraat, waar op dinsdag en
zaterdag de metaal- en houtbewerkingsmachines volop in gebruik zijn.
>>>
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Klussendienst
Een belangrijk onderdeel van het Gilde
is de klussendienst. Speciaal in het leven geroepen voor mensen die niet in
staat zijn om zelf de klus uit te voeren
en financieel niet in staat zijn om een
professional in te schakelen.
Johan ter Huurne vertelt dat het team
bij gelegenheid ook wel klussen uitvoert voor instellingen, zoals voor
zorgaanbieder Livio, waarvoor het
team, samen met medewerkers van
de Hobbywerkplaats, in het kader van
het jubileumjaar, verwijsborden en
een bloembak heeft vervaardigd. Of
het winkeltje, dat Gildevrijwilligers,
eveneens in het kader van het jubileumjaar, hebben gerealiseerd voor
zorgboerderij Erve Meyerinkbroek in
St. Isidorushoeve.
150 klussen per jaar
Jaarlijks zijn de 25 vrijwilligers en vier
coördinatoren goed voor ongeveer
150 klussen. De vrijwilliger mag maximaal drie klussen per dag uitvoeren en
de klus moet binnen drie uur af zijn.
De aanvrager betaalt als tegemoetkoming in de kosten € 10,00 per klus.

Het overgrote deel bestaat uit klussen rond en in het huis

Het overgrote deel bestaat uit klussen
rond en in het huis, geeft Johan aan.
Hij laat ook weten dat sommige klussen wel eens gevoelig liggen, zoals
het omgaan met privacygegevens, of
wat te doen als het eigenlijk niet om
de klus gaat, maar de aanvrager alleen
maar behoefte heeft aan gezelschap.
Er ontstaat een levendige discussie
over perikelen rond de privacy, wat te

doen als men bijvoorbeeld vereenzaming/verwaarlozing signaleert en de
sociale controle daarop. De wethouder
laat in ieder geval weten dat Gildevrijwilligers hierbij voor de gemeenschap
van grote betekenis zijn en belooft om
op dit belangrijke onderwerp nog terug te komen.
Nauwe samenwerking Noaberpoort
Bij het aanvragen en beoordeling van
de privéklussen werkt de klusteamcoördinator dan ook nauw samen met
Noaberpoort. De wethouder legt uit dat
er in Noaberpoort allerlei organisaties
projectmatig onder één dak samenwerken en met maar één doel: het welzijn
van de inwoners vergroten. Men geeft
advies en praktische ondersteuning op
het gebied van welzijn, zorg, jeugd,
opgroeien, opvoeden, onderwijs, vrijwilligerswerk, ouderenwerk, bewonersondersteuning,
jongerenwerk,
maatschappelijk werk en cliëntondersteuning, Wmo, werk en inkomen,
schuldhulpverlening en minimabeleid.
Repair Café
Onder het motto ‘Weggooien? Mooi
niet! startte Gilde Haaksbergen in
2015 een Repair Café. Maandelijks is
het Café in de Hobbywerkplaats geopend en verrichten deskundige Gildevrijwilligers veelal kleine reparaties.
Bijvoorbeeld aan elektrische apparaten, fietsen, meubels of speelgoed, die
de bezoekers hebben meegenomen.
Met 15 vrijwilligers en een clientèle
van gemiddeld meer dan 20 personen op een ochtend draait het Repair
Café boven verwachting. Door het
bijhouden van statistieken over de te
repareren producten wordt een goed
>>>
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inzicht verkregen over het aangebodene en de mate waarin er resultaat
wordt geboekt en wat blijkt? Meer dan
60 procent van de defecte producten
kan worden gerepareerd.

Kulturhus
Waar mensen samen komen gebeurt iets. Daar draait het om bij
een kulturhus. Nederland is al meer
dan 10 jaar vertrouwd met het
kulturhusconcept. Het is een Scandinavisch begrip en staat voor een
veelzijdig gemeenschapscentrum
waarbij meer wordt gedeeld dan
alleen de voordeur. Vergaande samenwerking tussen partijen is de
kern van het kulturhusconcept. In
2000 is het concept in Overijssel
geïntroduceerd, waarna het zich
als een olievlek over Nederland
heeft verspreid.

Het was een boeiende en vruchtbare
ontmoeting met levendige discussies
en met een bevlogen en betrokken wethouder, die blijk gaf van waardering
voor de ontwikkelingen en mogelijkheden, zowel bij Gilde Haaksbergen als
bij Gilde Nederland. Maar ook voor de
Gildevrijwilligers die belangeloos hun
kennis, kunde en ervaring overdragen
aan anderen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale
cohesie. Met tijd en aandacht.
HU

Besloten deel Gilde website
Tijdens de Raad van Afgevaardigden op 20 mei in Purmerend, is het besloten
deel van de Gildewebsite gepresenteerd. Dit afgeschermde deel is bereikbaar
via de KNOP Leden login waarna de inlognaam en wachtwoord ingevuld moeten worden. Op dit besloten gedeelte staan documenten, zoals de aanvraagformulieren en het regelement voor de Zilveren en Gouden Gildespeld, logo’s in
een aantal (bestands)formaten, de Gilde Almanak, de Eregalerij, een overzicht
van de Wandelhistorie en een map Publiciteit met materiaal dat voor publiciteitsdoeleinden gebruikt kan worden. Geregeld zullen er op dit besloten deel
nieuwe bestanden geplaatst worden.

Aandacht krijgen
PR. Wat is dat eigenlijk?
En waarom heb jij dat (niet) nodig?
We zeggen het zo makkelijk: We hebben PR nodig! Het lijkt op de uitspraak
“Ik heb een hypotheek nodig”, terwijl
je eigenlijk bedoelt “Ik wil een huis kopen maar ik heb het geld niet liggen”.
Andersom: Je hebt een product (bijvoorbeeld een dienst) wat je op een
bepaalde plaats (mag ook digitaal)
aanbiedt tegen een bepaalde prijs (kan
ook tijd en energie zijn). De eerste 3
P’s van marketing dus: Product, Plaats
en Prijs. Ooit is daar de P van Promotie
aan toegevoegd (waarbij PR één van
de onderdelen van promotie kan zijn).
Daar was en is maar één reden voor: Er
wordt niet genoeg verkocht! Je krijgt
niet genoeg aandacht!
De 4 P’s kosten allemaal geld. Het
zijn altijd kostenposten. De vraag is
dan ook altijd hoe je de marketing-

mix het beste in elkaar zet: Verbeter
ik m’n product, is er een betere verkoopplaats, moet ik de prijs verlagen
of moet ik promotie maken?
Hoe maak je die 4 kostenposten goed?
Door te verkopen.
Wanneer verkoop je? Wanneer jij iets
hebt wat een ander graag wilt hebben
en wanneer die ander dat bij jou weet
te vinden voor de juiste tegenprestatie
(geld, tijd….).
We slaan een heleboel stappen over en
stellen voor het gemak vast dat de mogelijke koper nog maar één probleem
heeft: Hij of zij weet jou niet te vinden!
In dat geval moet je zorgen vindbaar
te worden. Dat is iets heel anders en
is veel makkelijker dan wanneer je iets
wilt verkopen waarvan de mogelijke
koper eerst overtuigd moet worden.
Zie daar onze uitdaging: Wij verkopen geen eerste levensbehoeften en
ook niet iets wat sexy is, dus moeten
we de potentiele klant overtuigen!

En voordat je de klant kunt overtuigen
moet je zijn of haar aandacht krijgen
of “verdienen” zo je wilt.
Hoe krijg je van wie aandacht?
De vraag “van wie?” stellen, betekent
dat je (dus) eerst moet weten wie je
mogelijke doelgroep is. Dat is in ons
geval niet eenduidig. Het maakt nogal verschil of je stadswandelingen,
Coach4you of bijvoorbeeld Power aanbiedt. In het algemeen kun je stellen
dat we een aantal doelgroepen kunnen beschrijven, maar daarmee heb
je ze nog niet bereikt. En als je ze al
bereikt, is het nog maar de vraag of je
ook de aandacht kunt krijgen.
>>>
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Gelukkig is er ook een andere manier.
Bij die andere manier vraag je je af
van wíe je (makkelijk) aandacht kunt
krijgen. En bij wie die aandacht welwillend omgezet kan worden in het afnemen van jouw product. Daarin kunnen
we heel concreet zijn. Dat zijn:
. Oud-deelnemers aan jouw projecten. Niet alleen zijn ze wellicht geïnteresseerd in andere projecten,
maar ze kennen waarschijnlijk ook
mensen die voor hetzelfde project
geïnteresseerd zijn. Vraag het ze.
Benader ze. Leg een database aan.
Houd contact!
2. Al je eigen Gildevrijwilligers. Het
zijn jouw ideale wandelende reclameborden.
3. De Gemeente. Iedereen bij een
Gemeente is zeer gelukkig met
vrijwilligers die zich lokaal inzetten. Ga in gesprek. Laat het diegene doen die daar goed in is!
4. Alle lokale media (krant, sufferdje,
lokale RTV,……) zijn altijd(!) op
zoek naar “iets nieuws”. Zeker lokaal. En helemaal met iemand die
ook nog lokaal een beetje bekend
is. Ze zetten graag jouw verhaal
neer incl. foto’s. “iets nieuws”
kan een nieuwe wandeling zijn,
maar ook een nieuw project, zoals
Power of Coach4You.

5.

Bezoekers van vrijwilligersmarkten.
De bezoekers lopen daar niet voor
de grap rond; ze zijn nieuwsgierig!
6. Familie, vrienden, kennissen, buren en collega’s. Maakt niet uit of
ze doelgroep zijn. Ze geloven jou
en jouw verhaal en zij weten vaak
wel iemand “voor wie het op het
lijf geschreven is”.
De groepen 1 en 2 zijn daarbij veruit het meest kansrijk. Voor alle 6 de
groepen geldt: Het zijn kruiwagens! En
kruiwagens staan stil wanneer je niet
duwt! Blijf duwen. Blijf aandacht geven.
Geen aandacht, geen beweging. Een
hand, een groet en een zwaai zijn gratis. En koffie is bijna gratis. Vergelijk
het met jezelf. Hoeveel energie lever
jij wanneer je geen aandacht krijgt?
Bij dit alles is het uiterst belangrijk dat
jij(!) iemand persoonlijk(!) aanspreekt.
Dat is zeker 100 keer zo effectief als
“een oproep”. Jij moet het doen, persoonlijk, niemand anders.
Hoe ben ikzelf ooit bij het Gilde terechtgekomen? Doordat ik 4 maal aangesproken ben door één en dezelfde
bestuurder……..
Wat heb je nodig aan middelen?
Bijna niets! Maar wat je hebt moet
100% duidelijk en juist zijn.
Ja, een foldertje, mits juist en actueel,
kan helpen. En door het uiterlijk laat je

zien hoe serieus je bent. Zorg dan wel
dat het foldertje zowel inhoudelijk als
wervend is.
Ja, een poster of banner kan ook helpen. Om aandacht te trekken.
Een visitekaartje met daarop je wwwadres is ook perfect. Mits je website in
orde is. Dat is heel essentieel!
Deze website hoeft niet waanzinnig mooi
te zijn, maar moet wel alle antwoorden
geven, actueel zijn en de mogelijkheid
geven om in contact te treden.
Zorg ervoor dat in alle gevallen je positionering klopt. Zorg dat de naam
“Gildevrijwilligers”
prominent
genoemd wordt in het juiste lettertype
en in de juiste kleur. Altijd.
Zo kom ik op 3 essentiële punten:
. Be good and tell it. Persoonlijk.
1.
Face-to-face. Een aantal malen. JIJ!
Een visitekaartje met www-adres
is voldoende. En wat ruimte om
er iets persoonlijks op te schrijven zoals jouw naam en jouw telefoonnummer.
2. Zorg dat je Product, Plaats en Prijs
op orde zijn (dat is essentieel en
meer dan je denkt; ga in de schoenen van de potentiele klant staan)
3. Zorg dat je website in orde is.
Altijd!
Rob Franse

Bewandel eens een andere stad!
Iedere eerste donderdag van de
maand start midden in het centrum
van Roermond om 14.05 uur een
stadswandeling. De wandeling begint
en eindigt bij MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61 en gaat ALTIJD door.
(‘t Paradies ligt bij de Munsterkerk,
5 minuten lopen vanaf het station)
Roermond is naast Designer Outletstad, Bisschopsstad, Kloosterstad,
Cuypersstad, Garnizoenstad, Pelgrimstad of Hanzestad óók voormalig hoofdstad van het gewest Gelre.
Roermond voldoet in veel opzichten
nog altijd aan deze omschrijvingen,
getuigen de 299 Rijksmonumenten
en vele bezienswaardigheden.
Kijk voor alle informatie op:
www.servicegilderoermond.nl
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Column

Lobbyen, hoe werkt het?
Op 12 april nam ik namens Gilde Nederland deel aan het symposium annex politiek café in Nieuwspoort met
als titel: ‘Filantropie is onmisbaar voor
onze samenleving’, georganiseerd
door Goede Doelen Nederland. Het
lijkt alweer een eeuwigheid geleden nu
ik hierop reflecteer in mijn column.
Ik moet terugdenken aan het boek:
Lobbyen hoe werkt ‘t? Dit boek werd
in 1990 door de SDU uitgegeven en
werd opgedragen aan mijn goede
vriend Wessel Bennis, die in mei van
dat jaar, pas 57 jaar oud, overleed. Hij
schreef over de ethiek van het lobbyen
en werd door zijn mederedacteuren
als nestor op het gebied van de politieke lobby beschouwd.
Het begrip was nog nieuw. Het was
komen overwaaien uit Engeland en de
Verenigde Staten waar volksvertegenwoordigers zich naar hun vergaderzaal plachten te spoeden om aan een
stemming deel te nemen of naar een
goed betoog te gaan luisteren. In de
wandelgangen werden zij dan aange-

in de fractiekamers. Het manifest telt
een reeks belangrijke aanbevelingen.
Daaronder: “Zorg ervoor dat iedereen
vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en investeer hierbij extra in jongeren”.

klampt door vertegenwoordigers van
bedrijven of organisaties die vonden
dat zij iets te melden hadden.
Zo gaat het dus nog steeds. Maar de
impact is des te groter wanneer je je
lobby goed organiseert en er een goed
moment voor uitkiest. Goede Doelen
Nederland wist op die 12e april bijna
200 deskundigen op het gebied van
Filantropie bijeen te brengen. Dat hadden er zelfs meer kunnen zijn want de
inschrijving was vroegtijdig gesloten
vanwege de capaciteit van de zaal.
Maar liefst negen leden van het parlement, zeven voornamelijk nieuwe
leden van de Tweede Kamer en twee
van de Eerste Kamer namen actief aan
het symposium deel. Kort voor het
einde verlieten die Tweede Kamerleden haastig de zaal want een van hun
collega’s hield zijn eerste toespreek,
de zogenaamde “maiden speech”.
Maar deze kamerleden hadden toen
wel een keurig ingelijst manifest in
handen gekregen met als titel: ‘Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving’ en hen was verzocht om dat
manifest een zichtbare plek te geven

Landelijke

Gildedag
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De Delft Museum Rotterdam

Ik denk dat vrijwilligerswerk, een belangrijk onderdeel van de filantropie,
in de toekomst alleen maar belangrijker wordt. Wij zien immers dat de
tweedeling in de maatschappij tussen
de mensen met geld en zonder geld,
mensen met kansen en mogelijkheden en mensen zonder dat alles, alleen maar toeneemt of we dat nu leuk
vinden of niet.
Vrijwilligerswerk is er om die kloof
te overbruggen. De maatschappelijke
kloof, de generatiekloof, de gezondheidskloof, het zijn allemaal kloven
waar een klein bruggetje over kan
worden geslagen door overdracht van
kennis. En laat dat nu juist de kernACTIVITEIT van de Gilden zijn!
Willem Koole
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