Jaarverslag 2021

maart 2022

Het bestuur van Gilde Zutphen biedt u met plezier het jaarverslag over 2021 aan. Zonder onze
gemotiveerde vrijwilligers waren onze activiteiten niet mogelijk. We bedanken hen ook op deze plek
voor hun bijzondere inzet.
Het jaar 2021 werd net als 2020 gekenmerkt door de Corona-pandemie, waardoor in een groot deel
van het jaar geen activiteiten konden plaatsvinden, of op aangepaste wijze. Dat was jammer voor alle
betrokkenen, vrijwilligers en ‘klanten’. Hopelijk ontstaan er in de loop van 2022 weer meer
mogelijkheden.

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 op dit moment uit de volgende bestuursleden:
Bert Vroon (voorzitter), Carla Beijer (secretaris), Hans Schaffers (penningmeester), Gradus
Hummelink (algemeen bestuurslid en coördinator groepsactiviteiten), Joos Bakker (algemeen
bestuurslid en coördinator taalondersteuning) en Cyp Wagenaar (algemeen bestuurslid en PR).
Begin 2021 is afscheid genomen van voorzitter Hans Derksen, maar helaas kon het geplande afscheid
eind november in verband met Corona niet doorgaan.
De hoofdactiviteiten van Gilde Zutphen bestaan uit:
Coach4You
Taalondersteuning
Stadswandelingen
Groepsactiviteiten (incl. Power en Powercafé)
Alle 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/.
Naast deze hoofdactiviteiten heeft Gilde Zutphen begin 2021 een nieuwe vacaturebank voor
vrijwilligers opgericht: https://vrijwilligersvacaturebankzutphen.nl. Vrijwilligersorganisaties kunnen
hier gratis vacatures voor vrijwilligers plaatsen, en vrijwilligers kunnen zoeken naar interessante
functies die bij hun belangstelling passen. Er is het afgelopen jaar flink gebruik gemaakt van de
website.
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Het bestuur heeft zich in het verslagjaar met name beziggehouden met de mogelijkheden tot
samenwerking met andere organisaties, werving van nieuwe bestuursleden, PR en advertenties, de
WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), subsidie-aanvragen en contact met coördinatoren
(helaas als gevolg van Corona vooral digitaal). Daarnaast heeft Gilde Zutphen meegedaan met de
burendag in Noorderhaven (Kade Noord).
In iedere bestuursvergadering komen alle activiteiten en eventuele bijzonderheden daarvan, evenals
de financiële situatie, aan de orde.

Financiële exploitatie
Ook in 2021 heeft Corona grote invloed gehad op de activiteiten en de financiële resultaten van het
Gilde. Gedurende een periode is een aantal activiteiten niet, of in sterk aangepaste vorm,
doorgegaan. Over het geheel genomen kwamen hierdoor echter ook de uitgaven, met name voor
zaalhuur, op een lager niveau uit dan begroot. Als geheel is er hierdoor over 2021 sprake van een
positief exploitatieresultaat. Dit resultaat wordt in 2022 benut om activiteiten die vanwege corona
zijn gestagneerd weer op het ‘normale’ niveau te brengen.
Om een indruk te geven van de omvang van de verschillende hoofdactiviteiten in 2021 volgt in
onderstaande tabel een overzicht van de uitgaven (inclusief een bijdrage aan algemene kosten),
vergeleken met 2020. Deze liggen nog substantieel lager dan in het ‘normale’ jaar 2019.

Groepsactiviteiten
Taalondersteuning
Coach4You
Stadswandelingen

Uitgaven 2021
5.042
7.286
3.345
13.554

Uitgaven 2020
6.872
9.625
3.393
10.140

Net als vorige jaren bestaan de inkomsten bij de Groepsactiviteiten hoofdzakelijk uit
deelnemersbijdragen. Taalondersteuning en Coach4You zijn voornamelijk afhankelijk van subsidies
en giften. Bij Taalondersteuning (waaronder naast Taalcoaching ook het Praathuis valt) is het lastig
de begroting sluitend te houden en is overleg geopend met de Gemeente Zutphen over een jaarlijkse
subsidie. Voor wat betreft de deelactiviteit Het Praathuis is actie ondernomen om de kosten van
zaalhuur structureel te verlagen, door vanaf 2022 de activiteiten in het DWK-gebouw te laten
plaatsvinden. Ook heeft het Praathuis door gerichte werving zowel voor 2021 als voor 2022 een
behoorlijk bedrag aan donaties verkregen. Aandacht voor de financiële situatie van
Taalondersteuning inclusief de tijdige werving van donaties en subsidies blijft nodig. Wat
Stadswandelingen betreft bestaan de inkomsten voor de deelactiviteit Stadsgidsen uit
deelnemersbijdragen terwijl voor de deelactiviteit Monumentengidsen de inkomsten bestaan uit
zowel bezoekersbijdragen als uit subsidie vanuit de Gemeente Zutphen.
De algemene kosten voor de organisatie en het bestuur van Gilde bedroegen in 2021 € 4.251,
hetgeen – met name vanwege lagere huur van vergaderruimte dan gebruikelijk - lager is dan over
2020 (€ 5.062). Deze kosten omvatten onder meer huur van vergaderruimte, kantoorkosten,
werving, promotie, website en dergelijke. Deze algemene kosten worden betaald uit bijdragen van
de verschillende hoofdactiviteiten.
In 2021 is een legaat verkregen van € 14.196. Voor dit legaat is een doelreserve gecreëerd onder de
naam ‘Toekomstfonds’. Deze doelreserve is bestemd voor vernieuwende projectinitiatieven van
vrijwilligers, waar in 2022 een start mee wordt gemaakt. Naast deze doelreserve beschikt Gilde over
een adequate algemene reserve. Deze reserve is van belang om de continuïteit te verzekeren en om
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vernieuwing en verbetering van de zichtbaarheid van het Gilde in de samenleving mee te bekostigen
in 2022.
Samenvattend kan gesteld worden dat de financiële situatie van Gilde gezond is en dat het Gilde
zonder problemen de in 2022 geplande projecten en activiteiten kan uitvoeren. Wel moet extra
aandacht besteed worden aan vernieuwing van Gilde en aan werving van fondsen met name op het
gebied van Taalondersteuning.

Verslag van de activiteiten
Een uitgebreid verslag van alle activiteiten is te vinden op onze website bij de desbetreffende
activiteit. Hierna een korte samenvatting:
Coach4You (C4Y)
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 14 jaar kinderen
daarbij, als hun ouders ze niet voldoende steun kunnen geven. Bijvoorbeeld als het kind extra
sociaal-emotionele hulp nodig heeft bij zijn studieaanpak, sociaal minder vaardig is of wanneer
ouders moeite hebben hun kind op school goed te begeleiden. De overstap naar het voortgezet
onderwijs komt voor kinderen op een leeftijd dat ze kwetsbaar zijn. Door de grote verschillen tussen
basisonderwijs en voortgezet onderwijs zien ze door de bomen het bos niet meer, worden onzeker of
raken gedemotiveerd, of gaan spijbelen of stoppen met de opleiding.
C4Y is bedoeld om dit alles te voorkomen. C4Y onderhoudt daarom contacten met de basisscholen,
zorgteams van de scholen voor voortgezet onderwijs, het Onderwijs Zorgcentrum (OZC) en het
Toegangsteam Jeugd van de gemeente Zutphen.
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, zorg, jeugdzorg of maatschappelijk werk, en sommigen in het bedrijfsleven.
Gemeenschappelijk is dat zij allen op hbo-niveau denken en handelen.
De coaches begeleiden hun leerling, hebben een gesprek met de leerkracht van groep acht en na de
overstap van de leerling naar het VO ook met diens mentor.
Verder nemen ze gewoonlijk deel aan de acht bijeenkomsten die de projectleiding jaarlijks belegt,
waar de coaches in intervisiegesprekken begeleidingsdilemma's kunnen bespreken. Bovendien wordt
elke bijeenkomst een externe deskundige uitgenodigd voor een presentatie over een relevant
onderwerp. In 2021 was het nauwelijks mogelijk om elkaar op deze bijeenkomsten te zien. Wel zijn
min of meer regelmatig via media, en een enkele keer via een echte ontmoeting,
intervisiegesprekken gevoerd.
Het jaar 2021 was wederom, net als voor de scholen, een zeer lastig jaar voor Coach4You vanwege
de corona-pandemie. Veel coaches behoren tot de kwetsbare groep qua gezondheid. En ook door de
maatregelen die de overheid moest nemen verliep het contact met leerlingen en ouders vaak via
sociale media. Het echte contact door elkaar te zien en spreken was vaak onmogelijk. En dan waren
de scholen ook nog een deel van het jaar gesloten en vond het onderwijs veelal via media plaats.
Toch hebben de coaches op allerlei creatieve manieren geprobeerd hun leerlingen zo goed mogelijk
te begeleiden bij hun, nu erg ongewone, start in het voortgezet onderwijs.
Zowel de leerlingen die wij in deze moeilijke periode hebben begeleid als alle coaches verdienen
daarvoor een groot compliment!
In 2021 zijn in totaal 25 leerlingen begeleid. De begeleiding start elk jaar in mei op de basisschool en
loopt door tot uiterlijk het einde van het eerste schooljaar in de brugklas. In 2021 zijn 10 leerlingen
begeleid waarvan de coaching al in 2020 was gestart, en 15 leerlingen die in mei 2021 zijn begonnen
met de coaching.
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Begin 2021 hebben zich vier nieuwe coaches aangemeld! Vier coaches zijn gedurende het jaar
gestopt. 21 Coaches namen in 2021 deel aan Coach4You Zutphen.
Taalondersteuning
Taalcoachproject Lochem/Zutphen
Het doel van het Taalcoachproject is om anderstaligen op weg te helpen in de Nederlandse taal en
samenleving. Ze worden grotendeels één op één ondersteund door de taalcoaches van het project.
Deze ondersteuning is voor het grootste gedeelte gericht op anderstaligen. Velen zijn reguliere
statushouders die gedeeltelijk zelfstandig wonen in Lochem of Zutphen en moeten inburgeren.
Daarnaast zijn er ook andere wereldburgers, met name uit de EU, die hier wonen of werken maar de
Nederlandse taal niet spreken, ook zij kunnen hier terecht. Gedurende de koppeling tussen de
taalcoach en taalvrager wordt er naar een afgesproken doel gewerkt. Een dergelijk traject duurt
meestal ongeveer één tot anderhalf jaar.
Evenals het jaar 2020 zijn ook in 2021 als gevolg van Corona vele activiteiten niet doorgegaan of
soms online. Ook voor de taalvrager en de taalcoach was het steeds schakelen en kijken hoe het één
en ander door kon gaan. Sommige koppels spraken buiten af en gingen wandelen bijvoorbeeld.
Andere koppels probeerden het via beeldbellen of andere onlinemogelijkheden. En enkelen bleven
thuis afspreken. Op deze manier hebben velen er toch een weg in gevonden om in ieder geval de
continuïteit erin te houden. Hier zijn wij erg trots op.
In 2021 kwamen de taalvragers uit ongeveer 20 verschillende landen. We hadden in totaal 81
taalvragers, waarvan er 24 nieuw waren in dit jaar en 33 zijn gestopt. Het aantal lopende
koppelingen tussen taalvrager en taalcoach bedroeg 65 in het jaar 2021.
Het aantal taalcoaches bedroeg 69. Er stopten gedurende het jaar 10, maar we hebben er ondanks
Corona toch nog 9 nieuwe coaches bij gekregen als reactie op een wervingsadvertentie in Contact.
Het team van coördinatoren bestond uit 3 coördinatoren, waarvan 2 voor Zutphen en 1 voor
Lochem, daarnaast hebben we een administratief medewerker en een bestuurslid van ’t Gilde. Er
wordt nog gezocht naar een nieuwe coördinator. Allen zijn vrijwilligers.
Ook in 2021 is niet het gehele reguliere activiteitenprogramma voor de taalcoaches doorgegaan,
maar desondanks konden er toch wel enkele activiteiten plaatsvinden. Zowel in januari als in
september is er een online intervisiebijeenkomst/taalcoachcafé georganiseerd voor de taalcoaches.
Op deze manier kunnen de taalcoaches elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Na lange tijd
was het in oktober gelukkig weer mogelijk om een fysieke training "Aan de slag met Taal" te
organiseren voor de nieuwe taalcoaches. Daarnaast is er in november een fysieke workshop
"Stimuleren en motiveren" georganiseerd door Toptaal. Deze workshop komt voort uit de
verplichting vanuit het innovatieproject t.b.v. de subsidie uit de WEB-gelden.
Evenals in 2020 is ervoor gekozen om ter vervanging van de kerstbijeenkomst alle taalcoaches als
dank voor de inzet voor het jaar 2021 een eindejaarsattentie met mooie kaart zoveel mogelijk
persoonlijk te bezorgen. Dit hebben de coördinatoren gedaan. Dit werd zeer gewaardeerd door de
taalcoaches.
In 2021 is er op verzoek van een aantal taalvragers gestart met 2 online groepslessen op B1 en B2
niveau. Er zijn 2 taalcoaches die dit hebben opgepakt.
In 2019 is in Lochem de PINVA (Project informeel Nederlands voor anderstaligen) opgericht. Dit is
een wekelijkse bijeenkomst voor alle taalvragers in Lochem om samen Nederlands te spreken en te
oefenen op informele wijze en op vrijwillige basis. Er zijn altijd 2 taalcoaches aanwezig om het te
begeleiden. Als gevolg van Corona is dit na maart fysiek ook gestopt. Hiervoor in de plaats is in 2020
ZINVA (Zoom informeel Nederlands voor Anderstaligen) opgericht. In plaats van fysiek wordt er 2x
per week een onlinebijeenkomst via ZOOM aangeboden ook toegankelijk voor taalvragers uit
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Zutphen. Hier wordt redelijk goed aan deelgenomen en dit is in 2021 voortgezet.
Sinds 2018 krijgen we geen geld meer van de gemeente om onze kosten te kunnen dekken. Daarom
is wederom gezamenlijk met de Bibliotheek, Taalhuis, Toptaal subsidie aangevraagd en ook
toegekend uit de WEB-gelden. Hiervoor is een innovatieproject opgezet, waar formeel- en nonformeel onderwijs voor een aantal niet inburgeringsplichtige taalvragers gecombineerd werd om de
zelfredzaamheid van de taalvrager nog verder te versterken. Prettige bijkomstigheid daarbij is dat de
taalvrager naast deze lessen ook nog de mogelijkheid heeft om naar het Praathuis en de
PINVA/ZINVA te gaan om nog meer Nederlands te kunnen spreken en oefenen. De ervaring leert dat
als een taalvrager naast formeel onderwijs ook informeel onderwijs volgt in de vorm van
taalcoaching of extra spreekvaardigheid, dat dit de taalontwikkeling een positieve stimulans geeft.
Zoals ook in het jaarverslag van het Praathuis te lezen valt, is er een goede samenwerking tussen
Taalcoachproject en Praathuis. Sommige taalcoaches werken zelfs bij beide activiteiten.
Praathuis – Kom samen Nederlands praten
Het Praathuis 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.
Ook bij het Praathuis werd het jaar 2021 gekleurd door corona. Het jaar daarvoor, op donderdag 12
maart 2020, is het Praathuis “voorlopig” dicht gegaan. Het dichtzijn van het Praathuis duurde tot 2
september 2021, bijna anderhalf jaar dus.
In 2021 probeerden de vrijwilligers zoveel mogelijk contact te houden met de taalvragers. Sommigen
vormden, binnen de coronaregels, kleine groepjes die ze thuis ontvingen. Anderen gingen met elkaar
wandelen. Er werd ook via WhatsApp contact onderhouden. Het contact met de vrijwilligers vond
per e-mail plaats. Op 6 augustus kwamen de vrijwilligers coronaproof bij elkaar in de ruimte van
Buddy to Buddy, die we voor die gelegenheid dankbaar mochten gebruiken. Op 2 september ging het
Praathuis dus weer open. Dat was het geval gedurende in totaal 11 donderdagochtenden.
In totaal kwamen er 40 verschillende taalvragers, en waren er gemiddeld 10 taalvragers per ochtend
aanwezig. Gelukkig kwamen er ook voldoende vrijwilligers. Op 18 november, de regels van het Gilde
en van de overheid volgend, ging het Praathuis helaas weer dicht.
Het Praathuis gaat in 2022 verder op een andere locatie, nl. in het DWK-gebouw.
Met medewerking van COA- en AZC-medewerkers is er op kerstavond, net als in 2020, een
lichtjesactie voor vluchtelingen georganiseerd. Waxinelichtjes in potten stonden voor een spandoek
met daarop de tekst: “Wij wensen alle vluchtelingen licht op hun weg” en daaronder “Praathuis Gilde
Zutphen”. De lichtjes stonden op het plein voor de entree van het AZC, het spandoek hing tussen
twee bomen gespannen boven de lichtjes zee.
Vrijwilligers kregen een persoonlijk gebrachte kerstkaart.
Het aantal vrijwilligers is iets afgenomen, maar nog steeds zijn we met een kleine 20 vrijwilligers
enthousiast het nieuwe jaar ingegaan.
Stadswandelingen
Stadsgidsen
De gidsen van het Gilde Zutphen verzorgen met veel plezier stadswandelingen door de historische
stad Zutphen.
De groep stadsgidsen bestond per 1 januari 2021 uit 21 personen. Vier gidsen zijn in het voorjaar om
diverse redenen gestopt. Per 1 juli is gestart met 17 personen. Aan gidsen is gevraagd om tenminste
2x per maand beschikbaar te zijn, zodat de wandelingen evenwichtig verdeeld kunnen worden.
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Tot 1 juli hebben er geen wandelingen plaatsgevonden. De steeds wijzigende coronamaatregelen
lieten te weinig ruimte om met een redelijk aantal deelnemers op pad te kunnen gaan.
Na overleg met de gidsen, de VVV en de collega’s van de SAZ (Stichting Arrangementen Zutphen) is
het aantal deelnemers nu beperkt tot 12 met een maximum van 15 personen. De ervaring leert dat
12 personen voor deelnemers en gids een beter hanteerbaar aantal is.
De groepsarrangementen kwamen in september en oktober weer redelijk op gang. Op 11 en 12
september hebben we medewerking verleend aan het Open Monumenten weekend in
samenwerking met de SAZ gidsen.
Verder stond 2021 in het teken van het themajaar ‘De vergeten 19e eeuw’.
Op verzoek van Erfgoed Centrum en de jubilerende Historische Vereniging is meegewerkt aan een
themawandeling 19e eeuw en het David Evekinkhuisje. Helaas was de belangstelling voor de
themawandeling met een gids zeer minimaal. Bijzonder was wel een wandeling van Ben Oosterink
met het Jong Metropool orkest met een bezoek aan het DES huisje. Dat heeft geresulteerd in een zelf
gecomponeerd muziekstuk onder de titel ‘Ben’s’ Story dat in de Buitensociëteit ten gehore is
gebracht.

Zutphen bij hoog water – juli 2021

Helaas was corona in de winter opnieuw de spelbreker voor de mooie plannen voor
decemberavondwandelingen in de fraai verlichte stad. Medio november zijn weer alle wandelingen
geannuleerd.
In 2021 zijn in totaal 1634 deelnemers rondgeleid in 216 wandelingen in krap 4,5 maand. Ca 1/3 van
een ‘normaal’ jaar.
De groep stadsgidsen bestond per 1 januari 2021 uit 21 personen. Vier gidsen zijn in het voorjaar om
diverse redenen gestopt. Per 1 juli is gestart met 17 personen. Aan gidsen is gevraagd om tenminste
2x per maand beschikbaar te zijn, zodat de wandelingen evenwichtig verdeeld kunnen worden.
Monumentengidsen
Ondanks corona en de vele sluitingen en de beperkingen rondom groepen hebben de
monumentengidsen 3 nieuwe projecten opgepakt:
1.
2.
3.

De Sint Jan kerk en -toren zijn bij de Gilde monumentengidsen aangesloten. De openingen,
vanaf 1 juli, op de zaterdagen zijn zeer succesvol. Succes door de bezoekersaantallen, maar ook
het enthousiasme van de gidsengroep.
Het Pop up museum van het arbeidershuisje van David Evekink. Naast toeristen waren er ook
vele Zutphense bezoekers en enthousiaste gidsen (in passende kledij). En niet te vergeten een
geweldig aantal bezoekers.
Tijdens het monumentenweekend was er een extra opening van de Berkelpoort.

We mogen niet ontevreden zijn met de aantallen bezoekers vanaf ongeveer juli 2021 tot midden
november 2021.
De Burgerzaal: vanaf 22 juli open/4 dagen per week tot 18 nov.
Aantal: 10.769
De Bourgonjetoren: vanaf 8 juli open /1 dag per week tot 23 okt.
Aantal:
959
De Wijnhuistoren: vanaf 22 juli open/4 dagen per week tot 18 nov.
Aantal: 1.346
De Sint Jan: vanaf 3 juli open /1 dag per week tot 17 nov.
Aantal: 1.775
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Het David Evekinkhuisje: 26 augustus /4 dagen per week tot 14 nov.
De Berkelpoort: monumentenweekend 2 dagen open.
Totaal aantal bezoekers in 2021 = 18.844

Aantal:
Aantal:

3.051
944

De monumenten en de weg ernaartoe, te zien in de Burgerzaal

Naar tekening van Jan Wiegers

We hebben in 2021 ondanks alle corona gerelateerde maatregelen toch een groot aantal gidsen aan
boord weten te houden en een aantal nieuwe aspirant-gidsen kunnen toevoegen. Helaas kunnen wij
met deze gidsen amper een opleidingstraject starten i.v.m. sluiting van de monumenten. In totaal
hebben we nu 52 gidsen in ons bestand en een aantal aspirant gidsen.
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, zorgen dat ruimte beschikbaar is en
houden van een 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.
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.
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 een aantal,
met name binnenactiviteiten. Het werd stoppen in november en de start kwam niet weer 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.
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 workshops 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. De zomer was zonnig, met weinig
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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. Online was 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 pub quiz, 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 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 QRcode. Deze laatste was helaas niet voor iedereen acceptabel.
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 en
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.
Gelukkig kunnen we melden dat het Gilde samen met DWK vanaf april 2022 een doorstart maakt met
een vernieuwde opzet van het Power Café.

Algemene samenvatting en vooruitblik 2022
Ook het jaar 2021 was – net als 2020 - een bijzonder jaar en werd sterk beïnvloed door de Coronapandemie.
Maar dankzij de inzet van onze vele enthousiaste vrijwilligers kunnen we mooie activiteiten bieden
waar veel inwoners plezier aan hebben en aan meedoen. We gaan daar in 2022 weer mee verder,
hopelijk zonder belemmeringen van Corona of anderszins. Ook blijft het Gilde bezig met de
ontwikkeling van nieuwe activiteiten, om te kunnen blijven voldoen aan de vraag in de samenleving.
Daarnaast heeft het Gilde het plan om met enige regelmaat het eigen netwerk meer te betrekken bij
de activiteiten.
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