JAARVERSLAG 2021 – GROEPSACTIVITEITEN
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 Gilde helpt bij werving van deelnemers, zorgt er voor dat ruimte beschikbaar is en
houdt een deelnemersadministratie bij. 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. Om die reden moeten soms ook vrijwilligers
geworven worden. Het is niet de intentie om het aantal activiteiten in te krimpen of te laten groeien,
maar deze zijn gewoon het gevolg van vraag en aanbod.
Vraag en aanbod komen voor 99% tot stand via website en aanmeldingen per e-mail.
1 Persoon doet grotendeels de ledenadministratie en coördinatie van deelnemers terwijl de
gesprekken met de vrijwilligers gevoerd worden door de coördinator groepsactiviteiten.
Ook betalingen en huren van zalen wordt door de coördinator gedaan.
Werving van leden en/of vrijwilligers gebeurt hoofdzakelijk via de website, de nieuwsbrief en enkele
keren per jaar door een advertentie in een lokaal huis aan huisblad.
2021 Was weer een bijzonder jaar voor de groepsactiviteiten door de hele situatie rondom corona.
Vorig jaar schreven we daarover: Het was alsof een goed geoliede machine langzaam vastliep en op
een gegeven moment tot stilstand kwam.
Ook nu hadden we weer dezelfde situatie met name met een aantal binnenactiviteiten. Het werd
stoppen in november en de start kwam niet voor eind januari 2022. Regels omtrent het dragen van
mondkapjes wel/niet, wanneer/waar en vaccinatieregels met coronapas of zonder maakten het vaak
nog ingewikkelder.
Mede door deze situatie ging de gang er gedeeltelijk uit bij onze groepsactiviteiten.
Het bleek erg moeilijk om voor sommige workshops deelnemers te vinden, als je niet kunt zeggen
wanneer het doorgaat. Of als je moet vaststellen dat er 3 bijeenkomsten zijn geweest en plotseling
de laatste 3 vervallen of uitgesteld moeten worden.
Over het algemeen worden onze aanbieders ook steeds ouder en stoppen sommigen na zoveel jaren
trouwe dienst, op een enkeling na, die tot haar/zijn overlijden doorging.
Ook de activiteiten POWER en POWERCAFÉ ondergingen dezelfde problemen en kwamen amper aan
bod.
In 2021 is het aantal aanbieders toch wat minder geworden (42 eind van het jaar) terwijl het er nog
45 waren in 2020. Door de hele situatie rondom corona werd het aantal deelnemers ook minder,
waren het er in 2020 nog ca. 300, nu waren er nog 280.
We zullen in het jaar 2022 alle zeilen moeten bijzetten om één en ander weer meer te activeren.

Power Veerkracht op Leeftijd
In januari en februari 2021 waren we druk aan het werven voor de voorjaarsronde, tot begin maart
corona losbrak. Helaas werden de begeleiders van de workshops geveld door Corona. Al snel was
duidelijk dat we dus niet konden starten met de workshops. Dat betekende dus aanmeldingen
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doorschuiven naar het najaar. De zomer was zonnig, met weinig corona en gelukkig vrij om te
bewegen en om op vakantie te gaan. Een zomer met weinig corona leidde ook tot spontane
ontmoetingen van oud deelnemers op straat en op het terras ….., aangename verrassingen. In de
aanloop naar de herfst waren we heel blij dat we toch nog 6 deelnemers konden werven voor de
najaarsronde van de workshops. Je merkte dat mensen behoefte hadden om elkaar weer ‘echt’ te
ontmoeten en samen dingen te ondernemen. In oktober zijn we enthousiast gestart met de nieuwe
ronde workshops, wat leidde tot leuke en soms heel indringende gesprekken met elkaar. Ook voor
ons ontroerend om mee te maken. In korte tijd werden er veel onderlinge uitwisselingen
georganiseerd … tot in workshop 3!! Daarna was het weer mis in coronaland met een piek in de
besmettingen. We hebben nog geprobeerd om online met elkaar af te stemmen, maar dat bleek toch
geen vervanging voor de persoonlijke contacten op locatie. Uiteindelijk hebben we nog wat
contacten met elkaar gelegd en elkaar vooral een goede Kerst en Nieuwjaar gewenst met veel goede
hoop, gezondheid en positieve verwachtingen.
En nu zijn we met de Power workshops eindelijk weer per februari 2022 in de herstart, nog 3
workshops te gaan als afronding van de najaarsronde 2021. Ondertussen zijn we alweer enthousiast
bezig met de werving van de volgende ‘voorjaarsronde 2022’, dus aan een ieder: HOORT ZEGT HET
VOORT in jouw kring van vrienden en kennissen. Het is de moeite waard en …. het levert je minimaal
een enthousiaste groet op als je weer iemand van de Power workshops op straat in Zutphen /
Warnsveld ontmoet!

Powercafé De Verbinding
In de zomer van 2021 heeft de werkgroep de draad weer opgepakt in de hoop niet opnieuw met
hoge besmettingsaantallen en harde Coronamaatregelen te maken te krijgen. Helaas liep het weer
anders. In 2021 heeft de werkgroep slechts 3 keer het Powercafé kunnen organiseren, nl de eerste
vrijdag van september, oktober en november 2021:
- 3 september: een pubquiz, waar enthousiast aan werd deelgenomen.
- 1 oktober: presentatie door Henk Kapper over veiligheid in en om het huis.
- 5 november: lezing door dhr. Otto Weijers: (4 generaties) familiegeschiedenis van
Boerderij “Stakebrandsweerd”
De bijeenkomst voor december hebben wij geannuleerd vanwege het toenemende aantal
Coronabesmettingen.
De 3 bijeenkomsten werden bezocht door een gering aantal bezoekers, ca. 18. Vanwege de
Coronaregels is het aantal bezoekers ongetwijfeld afgenomen. Wij hebben de regels voor de horeca
gevolgd, (vereist in de DWK zaal bij gebruik van de horeca) zoals 1,5m afstand, vaste zitplaats en QR
code. Deze laatste was voor een aantal bezoekers niet acceptabel. Zij wensten hier niet aan deel te
nemen en wilden van de bezoekerslijst geschrapt worden.
Behalve de geringe opkomst tijdens de bijeenkomsten, en de nieuwe harde lockdown in december,
slaagde de werkgroep er niet in om nieuwe vrijwilligers te vinden om de werkgroep te versterken.
Door het vertrek van enkele werkgroepleden was er onvoldoende draagkracht om het Powercafé
voort te zetten. Daarom heeft de werkgroep in december 2021 dan ook moeten besluiten om te
stoppen met het organiseren van het Powercafé. Het geld dat nog in kas was is teruggestort naar het
Gilde. Alle deelnemers en belangstellenden zijn hierover per mail geïnformeerd.
De mailinglijst van het Powercafé is, op verzoek van het Gilde en na verwijdering van mailadressen
van degenen die dit niet wilden, doorgestuurd naar het Gilde.
Gelukkig kunnen we melden dat het Gilde samen met DWK vanaf april 2022 een doorstart maakt met
een vernieuwde opzet van het Power Café.
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