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Ook dit jaar was de landelijke Gildewandeldag weer een dag om
in te lijsten. Nadat we vorig jaar door Gilde Rotterdam waren
ontvangen was nu Gilde Stichtse Vecht de gastheer voor ruim
60 deelnemers die 33 Gilden vertegenwoordigden. En met een
fraai programma.
Aanvankelijk was de organisatie
van deze dag bij een ander Gilde
‘geplaatst’, maar door wat tegenwoordig een ‘communicatiestoornis’
wordt genoemd (kun je heel veel
onder laten vallen) bleek eind vorig

jaar dat een andere locatie moest
worden gezocht. Tijdens de decembervergadering van de Raad van
Afgevaardigden bood secretaris
Henny de With van Gilde Stichtse
Vecht spontaan aan om de deel-

8 Oranje Fonds start nieuwe
campagne en verruimt
subsidiecriteria

nemers in Maarssen een rondleiding
aan te bieden. Insteek voor zijn
aanpak was het Jaar van de historische buitenplaats. En ondanks de
relatief korte voorbereidingstijd
hebben Henny en zijn rondleiders
daar een magnifieke dag van
Vervolg op pagina 2

BESTE LEZER...
De zomer nadert en dat betekent
weer veel buitenactiviteiten voor
de Gilden. Fietsen en wandelen
springen daarbij in het oog,
maar ook per schip (zoals in
Emmen) en per koets (zoals in
Zoetermeer --zie verder op)
zullen weer talloze Gilde-klanten
worden rondgeleid. En al
wandelend met de Gilde-gidsen
(zoals afgelopen 2 mei op een
briljante dag in Maarssen) blijkt
toch telkens weer dat steeds
meer Gilden dat wandelen
verbijzonderen naar veel

meer dan alleen maar een rondleiding in een historisch stadscentrum.
In deze GANS weer veel nieuws
uit de Gilden, zowel wat activiteiten
betreft als nieuws over mensen uit
de Gildewereld. Helaas is daar ook
het trieste nieuws bij over het
overlijden van GN-bestuurslid Hans
Temmink, deel uitmakend van Gilde
Wageningen en binnen het GNbestuur portefeuillehouder van
Coach4You. Wij hopen op korte
termijn een opvolg(st)er voor hem

te vinden want het project is en
blijft maximale aandacht waard.
Voor het overige hopen we dat u
enkele aangename leesmomenten
met ook deze aflevering van GANS
meemaakt en blijven we onze
best doen u zo veel mogelijk van
informatieve en instructieve
Gilde-kennis te voorzien.

Wim van Oosten,
Voorzitter Gilde Nederland
1
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gemaakt. U merkt; ik strooi ruimhartig met superlatieven maar dat
mag beslist, zeker ook met het oog
op de reacties die ik al wandelend en
later op de terugreis kon optekenen.
Na de ontvangst met koffie en een
welkomstwoord van de voorzitter
van Gilde Stichtse Vecht, mevrouw
Elly Rijdes werden vier groepen
ingedeeld en kon men op pad. Eerst

door Maarssen zelf (met een veel
mooiere bebouwing en grachtenpartij dan je zou verwachten) en
daarna het buitengebied in. Langs
diverse buitenplaatsen waar allerlei
wetenswaardigs over viel te vertellen kwamen we rond 12 uur aan in
het Vechtstreek Museum. Ook daar
een zeer informatieve rondleiding
met de expositie “Lusthoven aan de
Vecht” Koffiepauze in buitenplaats

Goudestein. (zie foto) Aldaar
werden we stimulerend toegesproken door de innemende burgemeester van Stichtse Vecht, mevrouw
Mirjam van ’t Veld. Duidelijk een
ambtsdrager die wegloopt met het
Gilde (en andersom uiteraard). Dus
aan de PR- component was ook
weer voldaan. Ook werd de geschiedenis van deze buitenplaats verteld.
Vervolgens gingen de groepen langs
verschillende routes weer terug
naar begin- en eindpunt Het Trefpunt. Aldaar werd een verzorgde
lunch aangeboden namens Gilde
Nederland. Zoals gebruikelijk werd
weer uitvoerig nagepraat, werden
diverse manieren van rondleiding
besproken (zie ook elders in deze
GANS een stukje over Koetsentochten) en gingen we uiteindelijk zeer
voldaan nar huis terug. En of het
nou toeval is, of een gebaar namens
de weergoden: ook deze vijfde
opeenvolgende dag bood weer
eminent weer. Er rust dus duidelijk
een zegen op deze bijeenkomst!
Wim van Oosten

Gilde Wageningen

25 jaar
Uit de notulen blijkt dat op
18 maart 1987 een werkgroep
de inspiratie had om in
Wageningen een gilde op te
richten. Dit 25-jarig bestaan
werd op 23 maart 2012 j.l.
heuglijk gevierd met een
bijeenkomst in Hotel ‘De
Nieuwe Wereld’, van de
RijnIJssel Vakschool in
Wageningen. Een aantal van
de oprichters was ook aanwezig. Dankzij deze mensen,
en door de enthousiaste
inbreng van een groot aantal
vrijwilligers, ondersteund
door de gemeente Wageningen, is het Gilde Wageningen
gegroeid tot wat het nu is.
Gilde Wageningen zet zich met
ruim honderd vrijwilligers in op
de projecten Adviezen en Bemiddelingen, SamenSpraak,
Coach4you en verzorgt daarnaast
verschillende rondleidingen in en
om Wageningen. Onder het

belangstellend
gehoor van o.a.
wethouder Efdé
en burgemeester
van Rumund
werd tijdens de
bijeenkomst
extra aandacht
besteed aan
v.l.n.r. Gerrit Walstra (secretaris Gilde Wageningen),
deze projecten.
Hans Lindenhovius (voorzitter) en Jan van de Ban
Helaas kon de
(erevoorzitter).
voorzitter van
Wageningen mogelijk dit gidsje
Gilde Nederland Wim van Oosten,
te kunnen publiceren. Uitgeverij
door een ongeluk op het spoor,
Celadon heeft weer voor een
Wageningen niet op tijd bereiken.
prachtige lay-out gezorgd.
Hij heeft een gezellige en interesWageningen is de tiende in de
sante gildemiddag gemist.
serie GildeGidsen.
Het is een werkgroepje gelukt
De geslaagde middag werd
om ook voor Wageningen een
afgesloten een hapje en een
GildeGidsje op tijd te kunnen
drankje, met dank aan de
uitgeven, en de burgemeester van
uitstekende verzorging van de
Wageningen was zeer verheugd en
studenten van de Vakschool.
enthousiast het eerste exemplaar
in ontvangst te kunnen nemen.
Mede dankzij een donatie van
de Rabobank was het voor Gilde
Gon van Laar

Jarig Gilde Wageningen
presenteert GildeGids
Op 23 maart vierde het
Gilde Wageningen haar 25
jarig jubileum. Tijdens een
feestelijke en drukbezochte
bijeenkomst werd onder
andere gesproken namens
oprichters en leden van
het eerste uur. Daarnaast
waren er presentaties van
Coach4You en Samenspraak.

bijdragen tot het succes van
deze nieuwe GildeGids.
De gids werd door uitgeverij
Celadon gemaakt in zeer nauwe
samenwerking met de speciale
redactiecommissie die bestond
uit Bart van Aller, Leo Eppink,
Joke Jansen, Gon van Laar en
Hans Lindenhovius, voorzitter
van het Gilde Wageningen.

Hoogtepunt van de middag was
de overhandiging van het eerste
exemplaar van de GildeGids
Wageningen aan burgemeester
Geert van Rumond die er ook het
voorwoord voor schreef.
Wageningen zal bij de meeste
mensen wel bekend zal staan als
de stad der bevrijding en als City
of Life Sciences, maar daarnaast
zijn er nog vele andere zaken
die de stad de moeite waard
maken. Zo weet bijvoorbeeld
bijna niemand dat Wageningen
de grootste binnenhaven heeft
tussen Rotterdam en Duisburg.
Maar ook de Arboreta en de
beeldengalerij kan men rustig
verborgen parels noemen.
Het feit dat er tot nu toe nog
weinig toeristische informatie
in boekvorm over Wageningen
bestond, zal ongetwijfeld gaan

Razend snel als altijd
Dat was het opschrift van de overlijdensadvertentie van ons
mede-bestuurslid Hans Temmink. In dit geval was dit de typering
voor het tempo van de afbraak van zijn lichaam, nadat begin april
longkanker was geconstateerd. En al op 19 april is hij gestorven.
Hans trad in mei 2009 toe tot het bestuur van Gilde Nederland, als
portefeuillehouder Coach4You. Van meet af aan heeft hij niet alleen
veel bestuurlijke ervaring ingebracht, maar vooral een geweldige dosis
enthousiasme. Hij kon heel begeesterd over allerlei zaken praten en
heeft ook alles wat in zijn vermogen lag gedaan om Coach4You verder
op te stoten. Vooral Katja van Beugen heeft enorm veel aan hem gehad
als praatpaal, steun en toeverlaat. Door zijn gevorderde leeftijd (hij was
toch al 74) kon hij niet altijd meer aan alle GN-verplichtingen voldoen,
maar dat nam niet weg dat als hij aanwezig was dat hij dan altijd wel
inbreng had.

Informatief en
geanimeerd
voorzittersoverleg 2012
In het statige “Huis der Maltezers”
aan de Nieuwegracht in Utrecht
is op 21 maart jl. voor de tweede
keer het voorzittersoverleg van
Gilde Nederland gehouden.
Een informatief en geanimeerd
overleg met de aanwezigheid van
31 voorzitters, plaatsvervangers en
overige bestuurders van de Gilden.
Tijdens het ochtendprogramma
hield Bert Janssen, voorzitter van
Service Gilde Landgraaf en tot
1 januari 2011 burgemeester van
deze gemeente, een betoog over
de benadering van de gemeentelijke
subsidieverstrekkers, die in de
huidige tijd van grote bezuinigingen
zeer belangrijk zijn voor het
voortbestaan van maatschappelijke
organisaties, waarvan de Gilden
onderdeel uitmaken.
De heer Janssen deed een aantal
aanbevelingen die in extenso zijn
opgenomen in het verslag dat aan
de Gilden is gestuurd.
Deze werd gevolgd door een
discussie, waarbij ervaringen en
aanbevelingen zijn uitgewisseld.

Nieuwe en sucesvolle projecten
Het middagprogramma bestond
uit informatie over nieuwe en
sucesvolle projecten van de Gilden
Leusden (door noodgedwongen
afwezigheid per email verzonden),
Service Gilde Roermond e.o.
en Maaslandgilde Oss e.o. De
onderwerpen waren resp. een
Energieproject, een Computerinstructieproject waarbij VMBOleerlingen oudere cursisten
behulpzaam zijn, en een virtuele
stadswandeling. Op de sites van
de resp. Gilden kunt u meer
informatie aantreffen, terwijl ook
een uitvoerige samenvatting is
opgenomen in het eerder genoemde
verslag van deze dag.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 25 april in zijn woonplaats
Wageningen. Daarbij werd o.a. het woord gevoerd door vriend en Gilde
Wageningen voorzitter Hans Lindenhovius. Ook namens het bestuur
GN en de stuurgroep Coach4Youw was een ruime vertegenwoordiging
aanwezig.

De voorzitter van Gilde Nederland,
Wim van Oosten, sprak in zijn
dagsluiting de wens uit om het
voorzittersoverleg jaarlijks te laten
plaatsvinden, met de verwachting
dat er zich kandidaten melden om
de dag in maart 2013 weer inhoud
en reden tot discussie te geven.

Wim van Oosten

Els van Overbruggen

‘Rijn en Gouwe
ten voeten uit’
Gilde Alphen Promotie lanceerde een uniek wandel boek.
Dit toeristisch informatieboek
met negen wandelingen door
het Groene Hart, dat wordt
uitgegeven door de Stichting
Gilde Alphen Promotie,
voert door de regio Rijn en
Gouwe; het gebied van de drie
gemeenten Alphen aan den
Rijn, Boskoop en Rijnwoude,
die per 1 januari 2014 samen
een nieuwe gemeente vormen.
Schrijver van dit bijzondere
boek, dat 160 pagina’s telt,
is Loek Heskes.

niet zijn:‘Rijn en Gouwe ten voeten
uit’. Het eerste exemplaar werd
officieel uitgereikt aan Wethouder
Kees van Velzen van Alphen aan
den Rijn (recreatie).
Het boek ‘Rijn en Gouwe ten voeten
uit’, dat in een oplage van 600 stuks
is gedrukt, is verkrijgbaar in ‘Het
Brugwachtertje’. Prijs: € 12,50.
Jack Hageraats

Hij verzorgde al vele uitgaven met
wandel- en fietsroutes. En meer
toepasselijk kan de titel

Aanbod
10 Gildegidsen in
cassette
Ter gelegenheid van
het verschijnen van de
tiende Gilde-gids is een
cassette met 10 titels
verschenen. Deze gidsjes
zijn samengesteld in nauw
overleg met rondleiders
van het plaatselijk Gilde.
Ieder gids is opgezet
volgens een vaste
aanpak: een historisch
deel, een uitgebreide
Gilde-wandekling en een
algemeen informatief deel.
De reeks bestaat nu uit de
volgende delen: Utrecht,
Haarlem, Nijmegen, Deventer,
Purmerend, Joure, Almere,
Rotterdam, Wageningen en
Nederland.
Nu in een eenmalige oplage:
cassette met 10 gidsen

van 75 euro voor

49.

50

Te bestellen bij Celadon
uitgevers, tel. 030 2250606,
celadon@planet.nl.

Zilveren Gildespeld voor Hans Lindenhovius
Hans Lindenhovius werd in januari 2002 bestuurslid
van Gilde Wageningen; in februari 2006 nam hij de
voorzittershamer over.
betrokkenheid via
regiovergaderingen
In de jaren die volgden ontpopte
en daaruit
hij zich als een betrokken en
stimulerende leidsman die oog heeft voortvloeiende
aanwezigheid bij
voor de grote lijnen en zich actief
bemoeit met nieuwe ontwikkelingen vergaderingen
(Coach4you). Hij heeft een plezierige van de Raad van
Afgevaardigden.
manier om rustig maar kordaat
Kortom: Een ideale
bestuurs-vergaderingen, al of niet
voorzitter van een
met projectcoördinatoren, te leiden
florerende plaatselijke
en taken te delegeren. Met Gilde
Nederland heeft Hans gewaardeerde Gilde-afdeling.

Gilde Leusden
Stichting Gilde Leusden is op 21 november 2002 een feit
geworden. Begonnen als een organisatie die bedoeld was om
een buurtfeest te organiseren, is deze nu uitgegroeid tot een
organisatie die de doelstelling “kennisoverdracht” realiseert
door een projectmatige aanpak.
'Een- op -een'- activiteiten bleken
al snel niet tot onze doelgroep te
behoren , anderen waren daar
al volop mee bezig. Wij moesten
andere zaken aanpakken. Zo
ontstond tijdens een workshop van
de Gulden Gilde Prijs het idee van
“Ouderen voor kinderen”. Het plan
was: ouderen in te zetten tijdens de
creatieve uren op de basisscholen.
Wij hebben dat idee verder
uitgewerkt, getest bij basisscholen
en er de Gulden Gilde Prijs mee
gewonnen. Na een viertal jaren
bleek de animo op de basisscholen
zodanig afgenomen te zijn dat dit
nu een “slapende” activiteit is.
Nu werken wij veel meer
projectmatig. Hoofdactiviteiten
zijn: Samenspraak, Computer
Basiskennis, en Coach4you.
Daarnaast worden hand- en
spandiensten verleend als
deze betrekking hebben op
kennisoverdracht. Tevens treden
wij op als “bemiddelaar” naar
een paar grote bedrijven om
vrijwilligersorganisaties te helpen
bepaalde zaken te realiseren. Ook
Gilde Leusden maakt hier gebruik
van, zowel in financiële als in
materiële zin.
Samenwerken met andere
organisaties zit in onze
aanpak opgesloten, evenals de
samenwerking met gemeentelijke
instanties. Deze samenwerking
heeft geleid tot subsidie op het

Computer Basiskennis
Naast de zeer succesvolle “eenop-een“-hulp aan - vooral ouderen, bij de basisbeginselen
voor het gebruik van een computer,
ontstond de vraag vanuit de markt
naar meer.
In het kader van maatschappelijke
betrokkenheid krijgen leerlingen
uit het voortgezet onderwijs de
mogelijkheid ouderen te leren hoe
zij hun mobiel kunnen gebruiken,
hun laptop, enzovoort.

project Samenspraak/Het begint
met taal en structurele subsidie op
het project Coach4you.
Qua organisatie werken wij met
een bestuur dat “op afstand”
bestuurt De drie projecten
werken vrij autonoom, hebben
coördinatoren en een eigen budget,
gebaseerd op een goedgekeurd
jaarplan en een daarbij behorend
financieel plan. In het bestuur
zit een Projectcoördinator
die aanspreekpunt is voor de
coördinatoren. Hij ondersteunt hen
en brengt binnen bestuur verslag
uit. Per vier maanden brengen de
coördinatoren zelf verslag uit in de
bestuursvergadering.

Korte beschrijving van
de projecten:
Samenspraak
Afspraak met de gemeente is dat
wij in de periode 2009-2011 dertig
niet-Nederlanders zouden helpen bij
hun integratie. Wij zijn uitgekomen
op 46, een voortreffelijk resultaat.
Ongeveer dertig vrijwilligers en
twee coördinatoren hebben dit
resultaat bereikt. Voor de komende
jaren hebben de coördinatoren al
aangegeven te willen doorgaan.

In een verzorgingstehuis wordt
aan ouderen hulp geboden bij o.a.
telebankieren, Skype, gebruik
Ipad etc. Samenwerking met
Seniorweb gaat erg goed. Er is een
leerhuis opgezet en we hebben
ambassadeurs. Allerlei soorten
trainingen worden nu in dat leerhuis
georganiseerd. Gemiddeld twintig
vrijwilligers runnen met zeer veel
enthousiasme deze activiteit.
Coach4you
Eind 2009 namen wij het besluit
in Leusden Coach4you te starten.
Veel tijd is gestopt in scholen
bezoeken en praten met Directies
en met Gemeente, het vinden van
coördinatoren en het rond krijgen
van het financiële plaatje. Daarbij
steeds voor ogen hebbend dat deze
activiteit niet een eenmalige voor
een jaar zou zijn.
Gestart met zes pupillen hebben
wij tot eind 2011 veertien pupillen
kunnen begeleiden. Dit aantal is
conform onze doelstelling voor die
periode.
Al met al is Gilde Leusden een goed
gemotiveerde club van ongeveer 80
vrijwilligers die in alle gevallen gaan
voor een “win-win”-situatie.
Jan de Wilde

Nieuwe webmaster GN stelt zich voor!
Sinds een paar maanden is Hans Ursem de nieuwe webmaster van
Gilde Nederland, als opvolger van Wim Adriaans.
Hans stelt zich aan de Gilden voor.
‘Ik ben 63 jaar, 40 jaar getrouwd
en vader van drie zonen waarvan
de jongste sinds 2006 in Japan
woont en werkt. Ik heb het
levenslicht in Alkmaar gezien
en ben in 1951 verhuisd naar
Roermond. Als PR- adviseur,
tekstschrijver, markenbildberater,
vormgever en projectleider heb ik
bij verschillende bedrijven gewerkt,

zowel in de profit- als de nonprofitsector. De laatste jaren ben ik
als zelfstandige werkzaam. Ik heb
allerlei veelal creatieve opleidingen
gevolgd zoals etaleur, decorateur,
toneeldecorateur, reclametekenaar,
communicatie, public relations,
public affairs, voorlichting,
journalistiek, webdesign,
tekstschrijven en marketing.
Daarnaast geef ik al tientallen

jaren computerles (zoals bij Gilde
Roermond)en ben ik bij een aantal
organisaties vrijwilliger zoals bij
het Nationaal Indië- monument
1945-1962 in Roermond, waar ik de
voorlichting en de perscontacten
verzorg en de website onder beheer
heb. Jaarlijks pelgrimeren de eerste
zaterdag van september en dit
jaar voor de 25e keer, ruim 20.000
Indië- veteranen en hun naasten
naar het monument.’
Hans Ursem

Ook een manier van rondleiden

Tijdens de zeer geslaagde dag bij Gilde Stichtse Vecht op 2 mei in
het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats, werd de
opmerking gemaakt dat Gilde Zoetermeer, behalve wandelingen en
fietstochten door het historische deel van Zoetermeer ook enkele
koetstochten in het jaarprogramma heeft.
Deze koetstochten zijn thematochten waarin enkele hoogtepunten
uit de Zoetermeerse geschiedenis
de revue passeren.
Deze koetstochten zijn enkele

jaren geleden opgezet in het
kader van Zoetermeer 1000 jaar
en behandelen de thema’s “Drooglegging van het Zoetermeerse
Meer” en “De slag om Zoetermeer”,

in het kader van
Leiden’s Ontzet.
De tweede en
nieuwe koetsrit
van dit jaar heeft
als thema “Op
zoek naar Maria
van Wilsveen”
Dit gaat om een
mysterieuze
geschiedenis van
een bedevaart.
De kosten van de
koetsritten, die
uitgevoerd worden
door Stalhouderij
Hanemaaijer
uit Zoetermeer,
bedragen voor
de deelnemers
€ 10,- per persoon.
Het overige deel
van de kosten
valt onder de
garantstelling van
Floravontuur Promotie Zoetermeer.
Op deze manier houdt het Gilde
de kosten voor de deelnemers
beperkt en is verder nog een kopje
koffie of thee inbegrepen in het
gerenommeerde hotel-restaurant
De Sniep in Zoetermeer.
De koetsritten zijn op 20 juni,
18 juli en 15 augustus.
Kees de Jong

Koninklijke onderscheiding
voor Joke Jansen-van Espelo
Op 27 april j.l. heeft het Hare Majesteit behaagd mevrouw
Joke Jansen-van Espelo koninklijk te onderscheiden met het
lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nssau.
Sedert 2001 is Joke Jansen
de spil van de werkgroep
Rondleidingen van het Gilde
Wageningen. Zij roostert de open
wandelingen in en verdeelt de
taken over de ruim 25 gidsen.

Foto Bart van Aller

Voor groepsrondleidingen
moeten de aanvragen officieel
tien dagen tevoren worden
ingediend, maar het gebeurt ook
wel, dat zij ‘s morgens wordt
benaderd met een aanvrage voor
diezelfde middag. Het is dan haar
eer te na, om niet alles uit de
kast te halen teneinde dat
alsnog te regelen.
Onder haar deskundige en zeer

betrokken leiding is het aantal
deelnemers meer dan verdubbeld:
van 1000 naar ruim 2000 per jaar.
Dat betekent, dat zij minimaal 150
à 200 afspraken moet regelen.
Niet alleen organisatorisch, maar
ook sociaal is zij het middelpunt:
zij onderhoudt contacten met de
gidsen, stuurt een bloemetje bij
ziekte en ongemak, organiseert
twee keer per jaar een bijeenkomst
van alle gidsen met een etentje
of een gezellig samenzijn en
verzorgt een kadootje aan alle
gidsen aan het einde van het jaar.
Het Gilde Wageningen is trots
op Joke Jansen en haar onderscheiding.
Leo Eppink

Nieuwe secretaris
bestuur Gilde Nederland
Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben Els van OverbruggenHartman, in 1950 geboren in Schijndel (N.B.) en in 1973 getrouwd
met Gert van Overbruggen uit Eindhoven. Wij hebben een zoon,
woonachtig met partner in Utrecht en een dochter, die met haar
partner in Barcelona woont. We hebben 33 jaar met veel plezier
in Vianen ( Utr.) gewoond, maar hebben ervoor gekozen om na
de vervroegde pensionering terug te gaan naar onze Brabantse
wortels en wonen nu al weer vijf jaar in ‘s-Hertogenbosch.
Na mijn opleiding tot directiesecretaresse bij Schoevers, ben ik
eind jaren zestig gaan werken bij
de, in die jaren, grootste werkgever van Eindhoven. Na ons huwelijk
kregen we al snel een gezin, ik bleef
thuis bij de kinderen. Toen deze
twee en vier jaar oud waren, heb
ik mijn MO-A Nederlands gehaald
en daarna een opleiding “Nederlands als tweede taal”.
Begin jaren tachtig begon ik aan
huis met het geven van Nederlandse les aan laaggeletterden en (on-)
geschoolde anderstaligen. Omdat
in ons stadje op dat moment nog
geen enkele faciliteit was voor deze
doelgroepen, liep het al snel storm.
Bewoners van het woonwagenkamp, huisvrouwen met slechts een
paar jaar lagere school, mensen die
dyslectisch waren, waar niemand
nog ooit van had gehoord, ongeschoolde Marokkanen, Spanjaarden
en Algerijnen. Ik kreeg zonder
discussie van de gemeente de
sleutel van een school en een flinke
subsidie om “mijn” schooltje verder
uit te bouwen. Met een aantal
vriendinnen werden we de voorlopers van de basiseducatie. Per
post kreeg ik tot mijn verbazing van
het Ministerie van O & W in 1987
de “Verklaring van bevoegdheid
basiseducatie” toegestuurd,

nodig om in deze sector van onderwijs te mogen werken. “Mijn”
schooltje is opgegaan in het
vormingscentrum “Lingerak” in
Leerdam, waar ik in dienst kwam,
gevolgd door vele fusies, eindigend
in een groot ROC. Ik heb meer dan
20 jaar gewerkt op o.a. de afdeling Educatie, inburgering gegeven,
examentraining NT2 en opvoedingsondersteuning aan buitenlandse
moeders. Het omgaan met meer
dan tachtig nationaliteiten heeft
me grotendeels gevormd!
Omdat politiek en bestuurlijk bezig
zijn mijn grootste hobby is, ben ik
na onze verhuizing naar ’s-Hertogenbosch al snel op zoek gegaan
naar nieuw vrijwilligerswerk. Ik
vond een advertentie in de Bossche krant, waarin een secretaris
voor Gilde ’s-Hertogenbosch werd
gevraagd. Ik heb deze functie vier
jaar uitgeoefend, nam deel aan het
regionaal overleg van de Brabantse
Gilden en werd afgevaardigde
namens Brabant in de Raad van
Afgevaardigden. En zo ben ik, in
overleg met het huidige bestuur van
GN, half december 2011 begonnen
als secretaris van Gilde Nederland.
Een nieuwe uitdaging voor me.
Meedenken om de koepelorganisatie
GN de gewenste vorm en inhoud te
geven, aangepast aan de huidige

Foto ‘s-Hertogenbosch
tijd, waarbij de input van de afdelingsgilden van grote betekenis is.
Daarom spreek ik de wens uit een
intensieve samenwerking met u te
krijgen en hoop nader kennis met
u te mogen maken.
Els van Overbruggen
elsvanoverbruggen@hetnet.nl

Vrijwilligers: de fiscus kijkt mee
Het blijft een aandachtspunt: wat mag de vrijwilliger belastingvrij
ontvangen? Onderstaand enkele passages uit een artikel daar
over in een van de ouderenbladen.
‘Als u ouder bent dan 23 jaar mag
de organisatie u een vergoeding
geven van maximaal € 4,50 per
uur, met een maximum van
€ 150 per maand en € 1500
per jaar. Let op: dit maximum
geldt voor het totaal dat u krijgt
aan onkostenververgoeding en

inzetvergoeding samen.
De maximumbedragen voor de
vergoedingen gelden per persoon.
Stel dat u voor meer organisaties
vrijwilligerswerk doet dan mag u van
alle organisaties samen niet meer
ontvangen dan het belastingvrije
maximum van € 1500 per jaar.’

Voor verdere informatie:
www.belastingdienst.nl/anbi

Oranje Fonds start nieuwe
campagne en verruimt
subsidiecriteria
Het Oranje Fonds is op 5 april j.l. gestart met een nieuwe
publiciteitscampagne “Maatjes Gezocht” die tenminste enkele
jaren zal gaan duren. Het Oranje Fonds, dat in het leven werd
geroepen ter gelegenheid van het huwelijk van prins Willem
Alexander en prinses Maxima, is een fonds voor sociale initiatieven
en heeft als missie het stimuleren van betrokkenheid in de
samenleving. Het fonds heeft een aanjaagfunctie, dat wil zeggen
dat gewenste initiatieven, wanneer die eenmaal tot stand
zijn gekomen, worden losgelaten en dus verder zelf voor hun
financiering moeten zorgen.
Gezien het feit dat er de afgelopen
tien jaar tal van succesvolle
initiatieven tot stand kwamen die
nog steeds doorlopen (waaronder
de lokale projecten van Gilde
SamenSpraak en Coach4you)
is er momenteel wat minder
behoefte aan en aanbod van
nieuwe projecten. Tegelijkertijd
zijn de middelen waarover het
fonds beschikt verruimd. Deze
beide ontwikkelingen hebben tot
gevolg dat de Nederlandse Gilden
in tegenstelling tot voorheen met
een gerede kans op succes een
beroep op het Oranje Fonds zullen
kunnen doen wanneer een lopend
project tijdelijk geen financiering
kan vinden of wanneer het wordt
doorontwikkeld, dat wil zeggen
wanneer er uitgaven moeten
worden gedaan voor het vinden
van nieuwe deelnemers. Bij de
beoordeling van aanvragen zal
het OF kijken naar zaken als: de
kwaliteit van het projectplan, de
duurzaamheid van het project,
het bestaan van wachtlijsten en
het draagvlak, dat wil zeggen
de financiering door anderen.
Voor eventuele vragen kan men
zich wenden tot Eline Crins,
projectadviseur.

Kroonprins neemt deel
aan discussie
Een en ander kwam naar
voren tijdens de “Beste
Maatjes Kennisdag” voor
projectcoördinatoren in de
vergader- en congresaccomodatie
Silverijn aan de Utrechtse

Plompetorengracht. Aan de
onderlinge discussie in kleine
groepen over succesfactoren van
maatjesinitiatieven aan de hand
van een rapport van het VerweyJonker Instituut werd onverwacht
ook deelgenomen door prins Willem
Alexander. Hij mocht vervolgens
– in aanwezigheid van een selecte
groep journalisten – de aftrap van
de nieuwe campagne geven. De
prins zei daarbij onder meer dat het
belangrijk is voor mensen die buiten
de boot dreigen te vallen om hen
juist dat kleine zetje te geven dat
nodig is om hen binnen te houden.
“En voor de vrijwilliger is het
belangrijk dat je bijdraagt aan de
oplossing van problemen waarvan
je in theorie weet dat ze bestaan”.

Workshop “Goede Zaken”
Een van de workshops had
betrekking op de mogelijkheden
tot samenwerking met het
bedrijfsleven. Deze werd geleid
door Esther Schoustra-Hofstede,
trainer bij “Goede Zaken”, een
initiatief van de Rabo Bank
Foundation en de stichting
“Doen”. Daarnaast heeft zij ook
een eigen adviesbureau onder de
naam “Alianza Maatschappelijk
Ondernemen”. Zij merkt op
dat veel bedrijven streven naar
een korte samenwerking terwijl
vrijwilligersorganisaties juist een
langdurige samenwerking willen.
Belangeloosheid bestaat niet
volgens mevrouw Schoustra. “Er
is altijd een belang”. Bedrijven
willen bijvoorbeeld niet alleen

helpen maar ook leren. Ook willen
ze vaak graag laten zien dat
hun werknemers bijdragen. Elk
bedrijf is anders, sommigen willen
met maatschappelijk betrokken
ondernemen hun naamsbekendheid
vergroten, anderen willen juist geen
bekendheid.
Als vrijwilligersorganisatie kun je
van het bedrijfsleven een financiële
bijdrage vragen maar bijvoorbeeld
ook vrijwilligers of bestuurlijke
ervaring. Het gaat niet alleen om
grote bedrijven, ook zzp-ers kunnen
interessant zijn. Zij wees ook op
het feit dat tal van gemeenten een
“Beursvloer” organiseren matches
kunnen worden gemaakt. Voor
verdere informatie:
www.goedezaken.eu.
Wim Koole
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