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Algemeen
Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar en wel vanwege het feit dat een pandemie ons in
de greep nam en nog niet heeft losgelaten.
Plannen voor workshops en andere bijeenkomsten vielen in duigen. Geen jaardagen en
activiteiten bijeenkomsten.
Regio bijeenkomsten gingen al dan niet door. Er zijn drie bijeenkomsten gehouden, waarvan
twee met fysieke deelnemers te weten in Utrecht en Limburg en er is een virtuele
bijeenkomst gehouden voor Zeeland en Noord-Brabant. Anders dan we zouden willen als
bestuur per slot communicatie is voor ons van wezenlijk belang om de problemen en
mogelijkheden te begrijpen bij de lokale Gilden en hen daarbij te ondersteunen. De niet
gehouden regio vergaderingen zijn allen uitgesteld naar 2021.
Vanuit de lokale Gilden kregen we de boodschap dat veel activiteiten min of meer stilvielen,
als Gilde Nederland hebben we met de tijd een Corona protocol en aanpassingen, doen
uitgaan ter ondersteuning van wat kan wel of niet kan. Ook hebben wij een ongevallen
protocol wandelen en fietsen ontwikkeld voor calamiteiten en aansprakelijkheid.
Desondanks hebben wij, als bestuur van Gilde Nederland regelmatig vergaderd om te kijken
wat we wel konden doen. Zo hebben we ons gebogen over een verbetering van de
contacten met de lokale Gilden, waarvan de aanpak in 2021 zijn beslag zal krijgen.
In het verlengde van de workshops SamenSpraak hebben wij 2 items opgepakt te weten een
handleiding voor de Coördinatoren en ICT ondersteuning. Voor dit laatste onderwerp
hebben we bij een aantal Gilden gekeken naar wat men gebruikt en of dat bruikbaar is voor
andere Gilden. Hierbij is ook gekeken naar de privacy eisen van de overheid. In vervolg
hierop hebben wij een kleine enquête gehouden om te kijken wie er interesse heeft in een
betere ondersteuning van activiteiten door ICT. In 2021 krijgt dit een vervolg.
Per eind 2020 moesten we ook afscheid nemen van Gilde Ede, die helaas geen vrijwilligers
meer konden motiveren om dit stokje verder te dragen.
Gilde Dordrecht heeft in een afgeslankte vorm een doorstart gemaakt en is nu een wandel
Gilde.
In het afgelopen jaar hebben wij contact gehad met Gilde Amsterdam, hoewel geen lid meer
hebben wij hen bezocht en zaken uitgewisseld. Een van de punten was het eigendom van de
merknaam
“Gilde Nederland”, deze is thans overgenomen door Gilde Nederland.
Ook hebben we een bezoek gebracht aan Gilde SamenSpraak Leiden en contacten gelegd
om te kijken of we weer aansluiting kunnen vinden in wie we zijn en wat we doen.
In Groningen waren de gidsen als Gilde Groningen onderdeel van de vrijwilligersorganisatie.
Vanwege veranderingen in de organisatie, kwamen die buiten de organisatie te staan en zijn
voorlopig als apart wandel Gilde actief.
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Het bestuur ziet er met ingang van 2021 als volgt uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Wandelen
Samenspraak
Algemeen bestuurslid

Vacature
Rob Hoekstra tevens voorzitter A.I. extern
Jack Hageraats secretaris tevens voorzitter A.I. intern
Lucas Zimmerman (2e penningmeester)
Hans van Dijk
Victor Weijs

Wandelen en Fietsen
Activiteiten waarbij wij, als burgers van ons gilde, onze stad of ons land in groepen bijeen
wilde komen, hadden het in 2020 zwaar. Bij de eerste beperkingen in maart ‘mochten’ een
aantal tot dan toe normale zaken, zoals het handen schudden en bij elkaar staan, niet meer.
Tevens werd de groepsgrootte tot vier, drie en later tot twee personen beperkt en werd het
niet noodzakelijk reizen afgeraden. Daardoor hebben we niet meer kunnen wandelen en
fietsen zoals we dat gewend waren. Het beperken van de groepsgrootte en het reizen
maakte kleine lokale activiteiten nog mogelijk.
Als Gilde Nederland hebben we plaatselijke gilden waar nodig geïnformeerd over de
mogelijkheden, de beperkingen en de veiligheidsmaatregelen. Na de eerste periode van de
beperkingen kwam er een tijdelijke verruiming waarbij het wandelen in kleine groepen wel
mogelijk was. Dat was aan het eind van het jaar met zwaardere beperkingen niet meer
mogelijk. Met de start van een groepsapp voor de wandelcoördinatoren is gepoogd een
uitwisselingsplatform te maken.
Virtuele wandelen en elkaar regelmatig bellen of op de koffie gaan waren nog de
mogelijkheden om contact te houden. Ondertussen zijn de achterstanden van leeswerk,
hobby’s of klussen aan huis wel gedaan.
Op landelijk niveau hakte de corona er flink doordat de zo belangrijke landelijke
bijeenkomst geen van alle door konden gaan. De landelijke wandel coördinatorendag en
landelijke wandeldag gingen allemaal niet door. De kennisuitwisseling en het weer
ontmoeten van bekenden bleef achterwege. We belden wel met elkaar of konden beeld
cursussen volgen.
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SamenSpraak
Ook ons taalproject heeft afgelopen periode allerlei moeilijkheden moeten overwinnen om
nog enigszins te kunnen werken aan de verbetering van de Nederlandse taal voor wie dat
nodig hebben. De meeste Gilden hebben digitaal de één op één methode wat kunnen
handhaven. De Taal cafés zijn bijna overal gesloten, naast het verbeteren van de
taalvaardigheid ook een belangrijke ontmoetingsplek, nog steeds ter ziele, maar wie weet,
ook daar is hoop op herleving.
Vanuit Gilde Nederland hebben we een Basisinstructie voor de Taalcoördinator het licht
doen zien.
Een instructie die, naar de ontvangen reacties, goed is ontvangen. Ook werden er
verbeterpunten genoemd. Bij een volgende uitgave nemen we die mee.
Ook is er een beleidsnotitie Taal geproduceerd. De zaken die daar aan de orde kwamen
waren SamenSpraak (voor anderstaligen) Laaggeletterdheid (voor alle doelgroepen)
Analfabetisme (idem)
en Digibetisme. De uitwerking en voortgang zijn in gang gezet.

Workshops.
Door de corona-maatregelen van de regering is de workshop fondsenwerving uitgesteld. Wij
hopen deze nog voor de zomer te kunnen organiseren. Enkele Gilden waren op de hoogte
van de workshop en hebben diverse adviezen van Gilde Nederland gekregen voor het
verkrijgen van fondsen.
De workshop AVG moest ook worden uitgesteld. Ook hier geldt dat deze hopelijk voor de
zomer gegeven kan worden.
Voor beide workshops geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende belangstelling.

Regio overleg.
Het regio overleg Utrecht is dankzij de goede medewerking van Gilde Leusden fysiek
doorgegaan. Het was goed elkaar te kunnen spreken en het belangrijkste thema was hoe
komen wij de corona periode door en houden wij contact met onze vrijwilligers. Tevens was
er een zeer interessante lezing over de Voorlees expres. Dit is een nieuw project van Gilde
Leusden.
Alle niet gehouden regio vergaderingen zijn uitgesteld naar 2021.
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Power, Veerkracht op Leeftijd
Het project Power Veerkracht op Leeftijd is ruim 5 jaar geleden gestart door Gilde
Nederland met behulp van Gilde Zeist. De eerste 5 jaar heeft Gilde Nederland het project
mede financieel ondersteund. Per 1 januari 2020 is de het project onder de naam Stichting
Gilde Veerkracht op Leeftijd Nederland verzelfstandigd. De banden tussen Gilde Nederland
en Power blijven innig. In beide besturen vormen de bestuurders de linking pin met beide
stichtingen. Gilde Nederland blijft de uitbouw van het project ook in de toekomst
ondersteunen en brengt dit onder de aandacht van de lokale Gilden.

Coach4You
Het jaar 2020 was voor Coach4You een turbulent jaar door alle coronamaatregelen.
Desondanks is het aantal lokale C4Y organisaties weer gegroeid. Dankzij de donaties van
diverse fondsen kon het jaarplan met de trainingen volledig worden uitgevoerd. Voor 2021
hoopt het bestuur van C4Y op een verdere groei van C4Y organisaties met behulp van de
lokale Gilden

PR en publicaties
Gilde Nederland participeert in een aantal landelijke netwerken zoals, VNG, ANBO,
SeniorWeb, Het Nationaal Ouderenfonds, Coach4you, Power Nederland en ‘Het Begint Met
Taal’, voor het uitwisselen van ondersteuning en advies.
Gilde Nederland heeft naast een eigen website (www. gildenederland.nl) ook een
Facebookpagina (www.facebook.com/gildenederland), waarop bijna wekelijks berichten
worden geplaatst, waaronder ook interessante berichten van andere Gilden en landelijke
netwerken.
Vijf keer per jaar verschijnt er een digitaal magazine; Gilde Magazine dat veelal 12 pagina’s
omvat. Het digitale lijfblad van Gilde Nederland, dat naar wij hopen met álle
Gildevrijwilligers gedeeld wordt, leent zich ook prima om te delen met andere
belangstellenden, zoals het college van B&W en gemeenteraadsleden in de gemeente waar
een Gilde actief is.

Alles bij elkaar was het een onwerkelijk gildejaar.
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Inleiding financieel verslag

Gilde Nederland heeft in excel een rekenprogramma, met behulp van Gilde Alkmaar,
gemaakt. Hierdoor is er meer duidelijkheid en controle mogelijk op de boekingen en
banksaldi.
De jaarrekening van Gilde Nederland heeft op 31-12-2020 een balanstotaal van € 64.040,92.
Het balanstotaal is nagenoeg geheel opgebouwd uit liquide middelen.
In 2017 is besloten om de in onbruik geraakte rekening van Stichting Stimuleringsprijzen op
de heffen en het saldo over te boeken naar Gilde Nederland. Hierdoor zijn er minder
bankkosten. Het saldo van Stichting Stimuleringsprijzen is in rekening courant
geadministreerd.

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per balansdatum € 47.517,50. De reserve C4Y
is een noodfonds en kan door Coach4You worden gebruikt in een jaar dat zij onvoldoende
donaties hebben ontvangen om de trainingen te kunnen geven aan de coaches.

Het verslagjaar 2020 is afgesloten met een exploitatiesaldo van € 1.769,62. Dit bedrag is
toegevoegd aan het eigen vermogen.
Deze jaarrekening en de individuele posten zijn door de kascommissie gecontroleerd. Voor
de bevindingen van deze commissie verwijs ik u naar de separate bijlage.

Rob Hoekstra
Penningmeester Gilde Nederland
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BALANS GILDE NEDERLAND
Activa
31-12-2019
Vlottende activa
Voorraad spelden

*)

31-12-2020

€

448,00

€

90,00

€

448,00

€

90,00

Liquide middelen
ING Zakelijke Rekening
ING Zakelijke Spaarrekening
ING VermogenSpaarrekening

NL35 INGB 0006 4940 25 € 9.561,26
NL35 INGB 0006 4940 25 €
10,69
NL35 INGB 0006 4940 25 € 51.251,35

€ 12.688,88
€
10,69
€ 51.251,35

€ 60.823,30

€ 64.040,92

Lening u/g WbD

€ 1.000,00

Balanstotaal activa

€ 62.271,30

€ 64.040,92

==========

==========

Algemene reserve

€ 45.747,88

€ 47.517,50

Reserve Coach4You

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 55.747,88

€ 57.517,50

Rek. courant Stichting Stimuleringsprijzen

€ 4.648,42

€ 4.648,42

Fonds Bas de Vree

€

€

Voorziening Stichting Stimuleringsprijzen

€ 1.050,00

€ 1.050,00

Balanstotaal passiva

€ 62.271,30

€ 64.040,92

==========

==========

Passiva
Eigen vermogen

Totaal algemene en bestemmingsreserves

825,00

825,00

*) voorraad 1 gouden spelden geactiveerd en 0 zilveren spelden
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Vermogensvergelijking en controle resultaat 31-12-2019 – 31-12-2020

Vermogen 31-12-2019

€ 45.747,88

Resultaat

€ 1.769,62

2020

Vermogen 31-12-2020

€ 47.517,50
===========
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Staat van baten en lasten over 2020
Baten

2019

2020

Jaarbijdrage Gilden

€ 6.600,00

€ 4.425,00

Opbrengst artikelen en activiteiten

€

€

295,00

€

300,00

172,50

Schenking Gilde Ede opheffing
Rentebaten:
Totale baten

€
15,86
€ 6.788,36

0,00
€ 5.020,00

Onkosten algemeen bestuur

€ 3.290,45

€ 1.321,79

Landelijke Gildedag in 2019 A’foort en Purmerend

€ 1.240,00

€

Jubilea, w.o. gouden/zilveren spelden

€

€ 358,00

Aankoop Badges

€ 1.134,78

Diverse algemene kosten (NOV-jaarcontrib. en bankkst.)

€

Lasten

Kantoorartikelen

105,00

621,36
0,00

Merknaam overname

0,00

€ 238,54
€

184,49

€ 1.016,40

Kosten website

€

229,90

€

93,17

Overige kosten communicatie

€

0,00

€

37,99

Afscheid Henk de Kort

€

360,00

Totale lasten

€ 6.981,49

€ 3.250,38

Resultaat

€ - 193,13
==========

€- 1.769,62
==========
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Toelichting op de balans
Activa
•
•

Voorraad spelden: Dit activum bestaat uit de voorraad vergulde en verzilverde spelden. Op
voorraad is nog 1 vergulde speld
Liquide middelen: De op de balans opgenomen specificatie spreekt voor zich..

Passiva
Mutaties in het eigen vermogen
•

Eigen vermogen: Het eigen vermogen wordt gevormd door het saldo van bezittingen minus
vreemd vermogen.
Op de volgende bladzijde worden de onderdelen van het eigen vermogen nader toegelicht.

•
•
•
•

Project vernieuwing / Stichting stimuleringsprijzen: In het verslagjaar hebben zich geen
wijzigingen voorgedaan.
Betreft rekening-courant verhouding met St. Stimuleringsprijzen. Het saldo is overgeboekt
naar de bankrekening van Gilde Nederland. Dit ter vermindering van de bankkosten.
Crediteuren: geen.
Fonds Bas de Vree. Besteding van deze middelen zal in overleg plaats vinden met de zoon
van Bas de Vree

Toelichting op het eigen vermogen
-

-

De algemene reserve is het gehele eigen vermogen van Gilde Nederland. Kenmerk daarvan is
dat er nog geen bestedingsrichting voor is vastgelegd. Zij vormt de financiële buffer van de
stichting.
De Reserve Coach4You is een bestemmingsreserve en bedraagt € 10.000,00. Deze middelen
kunnen door St. Gilde Coach4You Nederland worden aangewend bij liquiditeitsproblemen.
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Toelichting van op de staat van baten en lasten
Baten
•

•
•

Bijdragen Gilden: Het bestuur heeft besloten om in 2020 gezien de corona maatregelen de
jaarlijkse bijdrage te halveren daar veel Gilden in dit jaar minder inkomsten zullen hebben.
Een aantal Gilden hebben echter de volledige jaarbijdrage betaald. Het bestuur is dank voor
deze geste.
Opbrengst artikelen: Het betreft de verkoop van verguld en verzilverde spelden.
Gilde Ede heeft helaas haar activiteiten moeten beëindigen. Het resterende banksaldo heeft
dit Gilde naar Gilde Nederland overgemaakt.

Lasten
-

Bestuurskosten. De Reiskosten algemeen bestuur zijn hoofdzakelijk declaraties van
reiskosten en in beperkte mate overige kosten. Door de corona maatregelen zijn aanzienlijk
minder kilometers door de bestuursleden gedeclareerd. Het bestuur heeft in 2020 veelvuldig
via zoom vergaderd..

-

Kantoorkosten. In 2020 zijn 200 postzegels aangeschaft

-

Merknaam. In 2020 verliep de merknaamrecht op Gilde Nederland af bij Gilde Amsterdam.
Dit recht is overgenomen en voor 10 jaar vastgelegd. De kosten hebben betrekking op het
overnamerecht en continuering voor de komende 10 jaar..

-

Kosten Spelden. Betreft saldo afname voorraad door levering aan - /bijdrage van Gilden

-

De overige posten behoeven geen nadere toelichting
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•

•
•

Bijdragen Gilden: Het bestuur heeft besloten om in 2020 gezien de
corona maatregelen de jaarlijkse bijdrage te halveren daar veel
Gilden in dit jaar minder inkomsten zullen hebben. Een aantal Gilden hebben echter de
volledige jaarbijdrage betaald. Het bestuur is dank voor deze geste.
Opbrengst artikelen: Het betreft de verkoop van verguld en verzilverde spelden.
Gilde Ede heeft helaas haar activiteiten moeten beëindigen. Het resterende banksaldo heeft
dit Gilde naar Gilde Nederland overgemaakt.

Lasten
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Bestuurskosten. De Reiskosten algemeen bestuur zijn hoofdzakelijk declaraties van
reiskosten en in beperkte mate overige kosten. Door de corona maatregelen zijn aanzienlijk
minder kilometers door de bestuursleden gedeclareerd. Het bestuur heeft in 2020 veelvuldig
via zoom vergaderd.

-

Kantoorkosten. In 2020 zijn 200 postzegels aangeschaft

-

Merknaam. In 2020 verliep het merknaamrecht op Gilde Nederland af bij Gilde Amsterdam.
Dit recht is overgenomen en voor 10 jaar vastgelegd. De kosten hebben betrekking op het
overnamerecht en continuering voor de komende 10 jaar.

-

Kosten Spelden. Betreft saldo afname voorraad door levering aan - /bijdrage van Gilden

-

De overige posten behoeven geen nadere toelichting
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Verklarinq kascommissie 2021.
Ondergetekenden:
H.M, Teuwen (coördinator bij Gilde Zeist) en
R. van Steenbergen (penningmeester bij Gilde Zeist) hebben het financieel verslag
en de hierbij toepasselijke stukken en bescheiden beoordeeld over het boekjaar 2020
VEÍ'ltl

Sti,chting Gilde Nederland te Amsterdam (feitelijk Maarssen).
Het financieel verslag bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten in
gespecificeerde posten zoals bij die opstellingen gebruikelijk zijn. Van het boekjaar
2020 zijn de cijfers van het voorgaande boe§aar 2019 ter vergelijking opgenomen.
De balans per 31 december 2020 sluit met tellingen van € 64.040,92 (2019:
€.62.27L,30) en een eigen vermogen van € 57.517,50 (2019: €55.747,88);
het exploitatiesaldo van het boekjaar 2020 bedroeg € tJ69,62 positief (2019
€ 193,13 negatief)
De vragen van de leden van de kascommissie konden duidelijk worden beantwoord
en toegelicht.

De kascommissie is van mening dat de gepresenteerde cijfers een goed beeld geven
van de financiële situatie van de stichting over het genoemde boekjaar.
Het is aan het bestuur om décharge te verlenen voor het gevoerde beleid zoals dat
uit de overgelegde gegevens blijkt.

Zeist, 18 maaft 202L.

H.M. Teuwen

Wtil*,*

R. van

bergen

