Jaarverslag 2019

maart 2020

Het bestuur van Gilde Zutphen biedt u met plezier het jaarverslag over 2019 aan. Zonder onze
gemotiveerde vrijwilligers waren onze activiteiten niet mogelijk. We bedanken hen ook op deze plek
voor hun bijzondere inzet.

Doel en missie Gilde Zutphen
Stichting Gilde Zutphen is een unieke vrijwilligersorganisatie waar vakmensen belangeloos hun
kennis en (levens)ervaring delen met anderen, en zich inzetten voor een leefbare stad en het welzijn
van hun stad- en streekgenoten.
Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen Gilde Zutphen. Het gaat bij ons steeds om iets leren in
een ontspannen sfeer, of iets actiefs doen samen met anderen. Onze activiteiten zijn meestal
kleinschalig met veel aandacht voor de deelnemers.

Bestuur en organisatie
Het bestuur zorgt voor een platform waarbinnen de activiteiten kunnen worden aangeboden en
onder de aandacht van de inwoners kan worden gebracht. Dat betekent o.a. dat er een goed
werkende website is, dat er regelmatig een nieuwsbrief wordt gestuurd naar belangstellenden en dat
er een betrouwbare financiële administratie is. Tenslotte onderhoudt het bestuur externe contacten
en zorgt voor PR.
Het bestuur van Gilde Zutphen bestaat per 1 januari 2020 uit de volgende vijf bestuursleden:
Hans Derksen (voorzitter), Peter Abeln (penningmeester), Carla Beijer (secretaris), Gradus
Hummelink (algemeen bestuurslid en coördinator groepsactiviteiten) en Joos Bakker (algemeen
bestuurslid en coördinator taalondersteuning).
De hoofdactiviteiten van Gilde Zutphen bestaan uit:
Coach4You
Taalondersteuning
Stadswandelingen
Groepsactiviteiten (incl. Power en Powercafé)
Deze activiteiten kennen een aantal coördinatoren die ervoor zorgen dat de vrijwilligers hun werk
kunnen doen, dat er een ruimte is gereserveerd voor bijeenkomsten en dat het programma duidelijk
is voor alle deelnemers en andere betrokkenen. Deelnemers betalen veelal een geringe
deelnemersbijdrage ter dekking van de kosten.
Op onze website vindt u uitgebreide informatie van alle activiteiten: https://gilde-zutphen.nl/.
Het bestuur heeft zich in het verslagjaar met name beziggehouden met de werving van nieuwe
bestuursleden, advertenties, overleg met coördinatoren, en afspraken met vrijwilligers. Daarnaast
komen in iedere bestuursvergadering alle activiteiten en eventuele bijzonderheden daarvan aan de
orde.

Financiële exploitatie
Vroeger werden de kosten en de opbrengsten van alle activiteiten van het Gilde uit één grote pot
gefinancierd. Die aanpak is veranderd. Vanaf 2019 is het uitgangspunt voor de financiële structuur
dat iedere hoofdactiviteit zo veel als mogelijk financieel zelfstandig is. Dat betekent dat er door
iedere groep een sluitende begroting wordt gemaakt, dat iedere groep een eigen reservepot heeft en
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dat de kosten die door het bestuur worden gemaakt, worden opgebracht door de vier groepen
middels een vaste jaarlijkse bijdrage.
De kosten voor het bestuur bedroegen in 2019 € 6.903. Hiervan is € 2.613 gebruikt om het eigen
vermogen van de stichting weer op peil te brengen, dat was namelijk gedaald tot € 391.
Deze overheadkosten worden betaald uit bijdragen van de verschillende hoofdactiviteiten.
Door de hoofdactiviteiten zijn in 2019 de volgende bedragen uitgegeven (inclusief de vaste jaarlijkse
bijdragen aan de overheadkosten):
Coach 4 You
€ 4.567
Taalondersteuning
€ 14.953
Stadswandelingen
€ 17.132
Groepsactiviteiten
€ 11.479
Dat levert een totaal aan uitgaven van € 48.131. De inkomsten van de hoofdactiviteiten bedroegen
€ 45.324, er is dus € 2807 ingeteerd op de reserves.
De inkomsten van de hoofdactiviteiten bestaan uit deelnemersbijdragen en subsidies. De subsidie
voor de Taalondersteuning is in 2019 fors verlaagd en dreigt in 2020 nog minder te worden. Gelukkig
heeft deze activiteit een forse reservepot opgebouwd, waardoor de continuïteit van de activiteiten in
2020 nog gewaarborgd is.
Samenvattend kan gesteld worden dat de financiële situatie gezond is en dat het Gilde ook in 2020
de geplande projecten en activiteiten kan uitvoeren. Wel moet extra aandacht besteed worden aan
het vinden van organisaties die onze activiteiten op het gebied van de Taalondersteuning willen en
kunnen subsidiëren.

Verslag van de activiteiten
Een uitgebreid verslag van alle activiteiten is te vinden op onze website bij de desbetreffende
activiteit. Hierna een korte samenvatting:

1. Coach4You
De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs, de “grote school”, is voor veel
kinderen een hele stap. Het project C4Y van Gilde Zutphen begeleidt inmiddels al ruim 11 jaar
kinderen daarbij als hun ouders ze niet voldoende steun kunnen geven. C4Y heeft daarvoor
contacten met alle basisscholen, zorgteams van de scholen voor voortgezet onderwijs, het
OnderwijsZorgCentrum (OZC) en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Leerlingen die in aanmerking komen, krijgen een persoonlijke coach als ze in groep acht van de
basisschool zitten. Die komt wekelijks bij de leerling thuis en bespreekt met hem of haar alles
wat van belang is om op school goed mee te kunnen doen en zich er prettig te voelen.
De coach is een vrijwilliger, die de leerling helpt bij het leren studeren, bij het plannen van
schoolwerk, bij de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het maken van keuzes. De leerling
houdt zijn coach tot uiterlijk het eind van het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.
Allen die werken voor het project C4Y zijn vrijwilligers. De coaches en de leden van de
projectleiding hebben ervaring en affiniteit met leerlingbegeleiding. Velen van hen hebben een
achtergrond in onderwijs, jeugdzorg of maatschappelijk werk, en sommigen in het bedrijfsleven.
Gemeenschappelijk is dat zij allen op hbo-niveau denken en handelen.

2. Taalondersteuning
Taalcoachproject Lochem/Zutphen
Meedoen in Nederland begint met het begrijpen en actief gebruiken van de taal. Op school, bij
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het (vrijwilligers)werk, op straat, in de winkel of bij de dokter, het begint overal met taal. Het
doel van het Gilde Taalcoachproject is om anderstaligen te ondersteunen bij hun
taalontwikkeling en hen op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. Zo brengt het
taalcoachproject ontmoetingen tot stand tussen mensen met verschillende achtergronden.
De taalcoaches van het Gilde geven wekelijks 1 tot 2 uur individuele begeleiding bij
taalontwikkeling. Dat gebeurt op een persoonlijke manier, in een informele ontspannen sfeer.
Meestal is de taalontmoeting bij de deelnemer thuis, maar het kan ook in de bibliotheek of
ergens anders.
Een van de coaches: “Taal verbindt. Als taalcoach ben je een soort sleutelfiguur: je helpt mensen
de weg in de maatschappij te vinden. Dat geeft ontzettend veel voldoening.”
Praathuis – Kom samen Nederlands praten
Begin 2017 heeft een enthousiaste groep vrijwilligers het Praathuis Zutphen geopend. Het is een
wekelijkse ontmoetingsplaats voor mensen die Nederlands willen spreken, maar een andere
moedertaal kennen. Op basis van een vergelijkbaar taalniveau spreken bezoekers en begeleiders
zoveel mogelijk Nederlands in kleine groepjes en soms een-op-een.
Centraal staan de spreekvaardigheid en het contact in een neutrale omgeving. Daarbij kunnen
thema’s, activiteiten en diverse taalondersteunende materialen worden gebruikt, afhankelijk van
de voorkeur en mogelijkheden van de bezoeker. Van vocabulair aanleren tot het oefenen van
klanken, en van het formuleren van zinnen tot het spelen van een compleet rollenspel. Het
uiteindelijke doel is om anderstaligen meer zelfvertrouwen en plezier te laten ervaren in het
Nederlands, zowel in sociale als zakelijke situaties.
Iedereen is welkom in het Praathuis. Mensen die een begin maken met het aanleren van de
Nederlandse taal, maar ook mensen die al jaren in Nederland wonen en hun Nederlands willen
verbeteren. Ook taalcoaches met hun coachees bezoeken regelmatig het Praathuis voor een
extra oefenmoment

3. Stadswandelingen
Stadsgidsen
De gidsen van het Gilde Zutphen, verzorgen met veel plezier stadswandelingen door de
historische stad Zutphen. Het begrip 'gilde' dateert uit de middeleeuwen. Is Gilde Zutphen zo'n
soort vereniging van vaklieden? Ja, we hebben ook meesters in hun vak die in hun vrije tijd als
vrijwilliger voor het Gilde stadswandelingen verzorgen. Door zelfstudie en het volgen van
cursussen over de ontwikkelingen in Zutphen bezitten we een hoop kennis. We willen dat graag
met u delen. Het Gilde is een unieke vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die al sinds
1995 de verschillende soorten stadswandelingen in vele steden verzorgt.
Er zijn diverse soorten stadswandelingen opgenomen in het aanbod. Ook is het mogelijk om een
wandeling aan te passen aan individuele voorkeuren, of voor een besloten gezelschap.
Monumentengidsen
Enkele monumenten zijn door de gemeente Zutphen opengesteld voor het publiek. Door een
samenwerking met Gilde Zutphen zal een gids tijdens de openstelling u welkom heten,
rondleiden en informatie geven over de historie van het gebouw.
De Burgerzaal maakt deel uit van het oude stadhuis van Zutphen, een complex dat waarschijnlijk
in de loop van de 13e eeuw is ontstaan. Het prachtige pand aan de Lange Hofstraat 4 heeft in de
loop der jaren dienst gedaan als vleeshuis, schepenbank (rechtbank), gevangenis en boterhal. In
de negentiende eeuw was het gebouw zo bouwvallig geworden, dat men overwoog het pand te
slopen. Deze plannen gingen gelukkig niet door en in 1896 werd de restauratie van de burgerzaal
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voltooid.
De Wijnhuistoren in Zutphen is een voorbeeld van een belfort met klokkenspel. Het was het
economisch knooppunt van de stad. Het Wijnhuis was een soort dependance van het
gemeentehuis maar tevens stadsherberg waar bestuurders kwamen om te eten en te drinken.
Ook de stadswacht (stedelijke politie) was hier gevestigd. In de middeleeuwen is het gebouw in
diverse stadia gebouwd en verfraaid. In de 15e eeuw bezat het Wijnhuis al een torentje maar na
de 80-jarige oorlog kwam er een regionale groei en liet men de huidige toren bouwen.

4. Groepsactiviteiten
Onze Groepsactiviteiten zijn nog steeds gestoeld op het basisprincipe van het Gilde, een
mogelijkheid te bieden aan vrijwilligers die graag hun kennis en kunde belangeloos ter
beschikking stellen van hun stadsgenoten. Het gaat met name om activiteiten op de gebieden
bewegen en ontspannen, creativiteit, kunst en cultuur, muziek en persoonlijke ontwikkeling.
Het Gilde helpt bij werving van deelnemers, zorgt ervoor dat ruimte beschikbaar is en voert de
deelnemersadministratie.
Door dit te doen schept de organisatie ook verplichtingen, namelijk het verzorgen voor zover
mogelijk van continuïteit voor deelnemers die zich ingeschreven hebben voor deelname aan 1 of
meer activiteiten.
Power workshops
In de afgelopen 5 jaar sinds de start van de workshops Power project in 2015 hebben circa 150
mensen deelgenomen. Als resultaat zijn er een groot aantal kringen gevormd van groepjes
mensen die samen uiteenlopende activiteiten ondernemen. Het maandelijkse Powercafé is één
van die grote kringen waar elke maand circa 50 mensen bij elkaar komen: kennisnemen actieve
kleine kringen; in gesprek gaan met elkaar over een interessant onderwerp onder leiding van een
externe inleider. Ontmoeten, gezelligheid, nieuwe contacten leggen en samen nieuwe dingen
ondernemen blijkt het belangrijkste resultaat van de deelnemers.
In 2019 hebben we 2 ronden van 6 workshops georganiseerd. In totaal hebben 23 mensen
deelgenomen. In het najaar deed er ook iemand mee uit Nijmegen met als doel om ervaring op
te doen voor de opstart van een Power project in Nijmegen. Zo proberen we ook Power
initiatieven in andere plaatsen te helpen.
Powercafé De Verbinding
De doelstelling van het Powercafé is om ouderen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten,
te inspireren en met elkaar activiteiten te ondernemen. Kortom: ontmoeten en verbinden.
Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld over bestaande kringen (groepjes die
samen activiteiten ondernemen zoals een filosofiegroep, dansgroep, mannenpraatgroep,
museumgroep, eetgroep, leuke dingen doen app-groep) en nieuwe kringen kunnen worden
opgestart. Er is meestal een lezing, workshop, presentatie of muzikaal optreden van 30-50
minuten.

Algemene samenvatting en vooruitblik 2020
Dankzij de inzet van onze vele enthousiaste vrijwilligers kunnen we mooie activiteiten bieden waar
veel inwoners plezier aan hebben en aan meedoen. Daar gaan we in 2020 weer gestaag mee door!
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