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Algemeen 

Het jaar 2021 was wezenlijk geen ander jaar dan 2020. De pandemie hield ons nog steeds in 

zijn greep. Rond de zomer leek het er even op dat het de goede kant op ging, maar een 

nieuwe variant wierp ons terug. Al met al een jaar dat ons wederom beperkte in te doen wat 

we zo graag doen. Actief zijn als vrijwilligers. Hopelijk bied 2022 ons meer perspectief. 

Graag wilden we weer eens een jaardag organiseren of elkaar in de regio fysiek ontmoeten.  

Er zijn een 2 tal regio bijeenkomsten gehouden waarvan 1 via Zoom en 1 vlak voor de 2e 

lockdown (wat een Nederlands woord) al met al een magere oogst. De overige zijn uitgesteld 

tot 2022. 

De jaardag is uitgesteld naar voorjaar 2022 hopelijk gaat deze wel door.   

Ook vanuit de lokale Gilden kregen we de boodschap dat veel activiteiten min of meer 

stilvielen. 
 

Wat hebben we als bestuur zoal wel kunnen doen? 

Naast onze geregelde vergaderingen hebben wij zaken opgepakt als de WBTR regeling en 

recent de UBO voor de Kamers van Koophandel. Over het hoe en wat hebben we een aantal 

bulletins geschreven en gepubliceerd. 

We hebben ondanks alles toch een 2 tal trips gemaakt naar lokale Gilden 1 naar de Gilden in 

Overijssel en 1 naar een aantal Gilden in Limburg. 

Ook zijn we in gesprek met actieve personen die graag een Gilde willen starten in Noord 

Brabant.  

In het najaar zijn we gestart om de Gilde Nl website te vervangen en daarmee tevens de 

continuïteit te verbeteren. De hosting en het technisch onderhoud wordt ondergebracht bij 

dit ICT bedrijf. 

We hebben met hen tevens gesproken om voor alle Gilden een template aan te bieden en 

voor hen dezelfde ondersteuning te bieden die we als Gilde Nederland krijgen.    

We wilden dit op de geplande jaardag door hen laten presenteren. 

Hierbij zijn de ontwikkel kosten te verdelen over de geïnteresseerden en betaal je verder 

eenmalige kosten voor de installatie. Tevens nemen zij ook de hosting op zich waarbij tevens 

de mail ondergebracht kan worden voor een beperkt bedrag per maand.  

In het afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van Victor Weijs die zich als 

bestuurder terugtrok om zich verder te concentreren op Gilde Venray. 
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Het bestuur ziet er met ingang van 2022 als volgt uit: 

Voorzitter   Vacature  

Penningmeester           Rob Hoekstra tevens voorzitter A.I. extern  

Secretaris          Jack Hageraats secretaris tevens voorzitter A.I. intern 

Wandelen                      Lucas Zimmerman (2e penningmeester) 

Samenspraak                Hans van Dijk  

toegevoegd: 

C4Y    Jan Damen 

Power                      Hennie de Boer  

PR en ICT   Hans Ursem  
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Wandelen en Fietsen 

In 2021 zijn wij geleidelijk aan weer aan het opstarten begonnen. De gilden wisten beter met 

de corona en de maatregelen om te gaan. Daarnaast gaf de vaccinatie de mogelijkheid op 

meer vrijheid. De lente en zomermaanden kon er weer in beperkte mate worden 

gewandeld. 

In het eerste Gilde Magazine gaven we tips voor alternatieve wijze van wandelen. En vanaf 

medio het jaar was er weer meer mogelijk. Daarvan deden verschillende Gilden 

aankondigingen en verslag in de laatste drie Gilde Magazines.   

Binnen de groep van coördinatoren werd gebruik gemaakt van de in 2020 door Gilde 

Nederland gestarte Whatsapp groep voor het wandelen. Die gaf de mogelijkheid om 

informeel contact te zoeken met andere wandelcoördinatoren.  

Op landelijk en regionaal niveau zijn er geen bijeenkomsten geweest. Er speelde te veel 

onzekerheid of de bijeenkomst wel door kon gaan en wat dan weer de beperkingen zouden 

zijn. Lokaal zijn er wel onderlinge contacten geweest.  

In het laatste Gilde Magazine werd al gezinspeeld op de landelijke wandeldag in mei 2022. 

 

SamenSpraak 

Ook dit jaar is, evenals het vorige moeizaam verlopen ondanks dat er ook positieve ontwikkelingen te 

bespeuren zijn.  

De meeste Gilden hebben gelukkig nu zoveel digitale ervaring da onze zo succesvolle één op één 

methode redelijk in stand is gebleven. De persoonlijke ontmoeting wordt ondanks die digitale 

vervanging toch heel erg gemist. Gelukkig bracht het eind van het jaar wat soelaas. 

 De Taalcafés zijn nog steeds goeddeels gesloten, maar ook hier gloort er licht aan het eind van de 

Covid tunnel. 

Enkele initiatieven zijn wat verder op de rails gezet waarvan Laaggeletterdheid en Rekenen de 

belangrijkste speerpunten vormden. De komende jaren zullen we on ook daar meer en meer op 

richten. Daarnaast blijf het opstarten van Computercursussen onze aandacht houden al beseffen we 

goed dat daar niet in elke plaats behoefte toe is daar er vanuit andere kanten al voldoende cursussen 

worden aangeboden. 

Noemenswaard is ook het nieuwe koppelprogramma Match dat door Het Begint met Taal is 

gelanceerd. Een aantal gildes maakt daar nu gebruik van. We hopen de komende tijd tot een 

evaluatie te komen zodat het helder wordt of deze niet loot aan de digitale stam voor ons een goede 

oplossing is. De te vernieuwen  website brengt ons ongetwijfeld ook weer een boost. 

Tenslotte dient nog vermeld te worden dat de regiobijeenkomsten opnieuw geen plaats konden 

vinden. Maar wees er zeker van dat ook die draad weer zal worden opgepakt. 

Een teleurstellend jaar, zeker, maar vol vertrouwen richten we ons op de toekomst. 
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Coach4You 

Ook in dit jaar heeft corona gezorgd voor veel belemmeringen waar meestal de digitale 

route de oplossing was. Coach4you is gebaseerd op het opbouwen van een vertrouwens-

band tussen coach en coachkind en dat kan het beste op een persoonlijke en fysieke manier 

zo is gebleken in de praktijk. Het aantal coachtrajecten is vrijwel gelijk gebleven.  

We kennen 42 korte trajecten, 167 lange trajecten en 65 trajecten die doorliepen in het 

tweede brugjaar. We hebben 209 nieuwe trajecten kunnen starten waardoor het aantal 

trajecten uitkwam op 274.   

De deskundigheidsbevordering door middel van de trainingen had meer last van de corona-

belemmeringen. De BasisTraining is online gegeven aan 75 coaches. De VerdiepingsTraining 

was ook online met 18 coaches. Door velerlei oorzaken konden 6 geplande trainingen geen 

doorgang vinden. 

De verwachting is dat we wat hinder gaan ondervinden van de speciale gelden vanuit het 

Ministerie van Onderwijs ter bestrijding van de gevolgen van corona in zowel basis- als 

voortgezet onderwijs. Uitbreiding van het aantal C4y-afdelingen is niet gerealiseerd.  

 Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de coördinatoren is er een Handboek voor 

de coördinator ontwikkeld. Dit in het kader van vergroting van de deskundigheid van zowel 

coaches als coördinatoren.  

POWER Veerkracht op Leeftijd  
 
Het project POWER Veerkracht op Leeftijd (POWERVoL)is 2014 gestart door Gilde Nederland 
met behulp van de gilden Zeist, Zutphen en Welzijn Borne. Gilde Nederland ondersteunde 
het project financieel en organisatorisch en meerdere Gilden namen POWERVol op in hun 
activiteitenpakket. Per 1 januari 2020 is het project verzelfstandigd tot Stichting Gilde 
Veerkracht op Leeftijd Nederland. De banden tussen Gilde Nederland en Power blijven innig 
door bestuurders als linking pin van beide stichtingen. Gilde Nederland blijft de uitbouw van 
het project ondersteunen en brengt dit onder de aandacht van de lokale Gilden. In 2021 
heeft Gilde Baronie ((Breda) POWERVoL als dienst in haar pakket opgenomen. 
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Financieel Jaarverslag 
Inleiding: 
Voor u ligt het financiële jaarverslag 2021 van de Stichting Gilde Nederland.  
 
 
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 31-12-2021 een balanstotaal van € 64.580,06. 
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 € 48.056,64. 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 bestuur van Gilde Nederland heeft in het verleden besloten een voorziening voor de 
kosten  van de stimuleringsprijzen te gaan vormen voor een bedrag van € 1.050,00. 
 
Het Bas de Vree fonds is ontstaan uit donatie bij het overlijden van Bas de Vree. Deze 
middelen staat ter beschikking van het bestuur van Coach4You Nederland. 
 
Het verslagjaar 2021 is afgesloten met een exploitatiesaldo van € 539,14. 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 

31-12-2022 31-12-2020 

   
Vlottende activa 
Voorraad spelden  *)         €         0,00 €         90,00   
       

 €         0,00 €         90,00       
 

     
   

  Liquide middelen         
ING Zakelijke Rekening    NL35  INGB  0006 4940 25     € 13.328,71 €  12.688,88       

  ING Zakelijke Spaarrekening       NL35  INGB  0006 4940 25          €           0,00       €         10,69      
ING VermogenSpaarrekening      NL35  INGB  0006 4940 25          € 51.251,35      €  51.251,35   
                 € 64.580,06       €  64.040,92 
 
Balanstotaal activa      €  64.580,06       €  64.040,92  

            =========        =========  
  

 
Passiva 

Eigen vermogen              
Algemene reserve       € 48.056,64   € 47.517,50 
 
Reserve Coach4You                     € 10.000,00          € 10.000,00 
       

 Totaal algemene en bestemmingsreserves           € 58.056,64    € 57.517,50 
      

 
Rek. courant Stichting Stimuleringsprijzen   €   4.648,42       €    4.648,42 
Fonds Bas de Vree      €      825,00      €       825,00 
Voorziening Stichting Stimuleringsprijzen   €   1.050,00          €   1.050,00  

 Balanstotaal passiva      € 64.580,06    € 64.040,92 
                         ==========         ========== 

   
Vermogensvergelijking en controle resultaat 31-12-2020 – 31-12-2021 
 
Vermogen 31-12-2020   €  45.517,50 
Resultaat              2021   €        539,14 
Vermogen  31-12-2021   €  48.056,64  
     =========== 
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Staat van baten en lasten over 2021 
 
 

                           Jaarrekening    

Baten       2021  2020            

Jaarbijdrage Gilden             €  3.845,00  €  4.425,00       
Opbrengst artikelen en activiteiten           €  350,00  €     295,00 
Schenking Gilde Ede opheffing       €     300,00       

Rentebaten:                           €           0,00               €          0,00         
Totale baten               €   4.195,00  €  5.020,00         
             ==========              ========== 
Lasten            

 
Onkosten algemeen bestuur           €     904,70               €  1.321,79 
Landelijke Gildedag in 2021                                                         €          0,00                €         0,00 
Jubilea, w.o. gouden/zilveren spel                                              €        90,00               €     358,00                 
Aankoop spelden            €   2.318,66 
Diverse algemene kosten (NOV-jaarcontrib. en bankkst.)      €      249,32               €     238,54 
 Kantoorartikelen        €     184,49 
Merknaam overname        €  1.016,40 
Kosten website              €        93,18               €       93,17 
Overige kosten communicatie            €          0,00               €       37,99   
Totale lasten              €   3.655,85  €  3.250,38       
Resultaat                               €      539,14 €  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. Besloten is de aankoop van de nieuwe spelden niet meer te 
activeren doch in 1 keer ten laste te brengen van het resultaat. 

• 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.  
Hieronder 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. 
 

Toelichting van op de staat van baten en lasten 
Baten 

• Bijdragen Gilden: Het bestuur heeft besloten om ook in 2021 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. 
 

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 2021 veelvuldig via 
zoom vergaderd. 

- Het bestuur heeft in 2021 15 gouden en 15 zilveren spelden aangekocht. Deze worden niet 
meer geactiveerd maar direct ten laste van het resultaat gebracht.  

- De algemene kosten zijn opgebouwd uit: 
 Representatiekosten  €   35,94 
 Contributie NOV €   97,00 
 Bankkosten   €  116,38 
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	Rentebaten:                           €           0,00               €          0,00     

