Jaarverslag 2019 Stichting ‘t Gilde Zeist

Voorwoord
Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2019. Van Gilde Zeist. En na het jubileumjaar. Dus wat minder
bombarie in de activiteiten, denk je dan. Nou, dat valt wel mee, kan ik zeggen. Al onze
projectgroepen zijn gewoon doorgegaan waar ze mee bezig waren. Zich inzetten voor de
medemens in de gemeente Zeist. In kennis, in taal, in veerkracht, in ontspanning, in educatie en
nog veel meer. Dat kun je in dit verslag lezen.
Een jaarverslag is dus een terugblik. En een verantwoording over wat je hebt gedaan. Voor je
zelf, maar vooral ten opzichte van de relaties en sponsoren. De belangrijkste daarvan is de voor
de burgers van Zeist,de gemeenteraad en het gemeentebestuur. Van harte dank voor de
medewerking. We weten wat we aan elkaar hebben.
Gilde Zeist maakt deel uit van Het Geheugen van Zeist, een samenwerkingsverband van
erfgoedpartners met een veelkleurige achtergrond. De basis van de samenwerking ligt bij de
actieve betrokkenheid van de partners voor het levend houden van kennis over de geschiedenis
van Zeist. Op verschillende wijze dragen zij bij aan het uitdragen van de geschiedenis van Zeist.
Onze coördinator Hein Teuwen zit in de ledenraad en ikzelf mag in het bestuur zitten.
In 2019 overleden twee markante vrijwilligers, te weten Ab van Amerongen en Hans Kartman.
Een in memorie van beiden is verschenen in het Uiltje ( nieuwsbrief). Ook reikten we zilveren
spelden uit. Aan Arie den Bleker en Frans van Denderen, ook daarover berichtte het Uiltje.
Landelijk en regionaal leven we mee met Gilde Nederland. Daarin is de activiteit van Power uit
Zeist uitgegroeid tot een landelijk netwerk en een eigen stichting.
Met genoegen kijken we terug op de nieuwjaarsbijeenkomst en de vrijwilligersdag. En toch,
vanwege de aantallen deelnemers gaan we als bestuur kijken naar andere vormen. Maar heel
graag houden we het koffiedrinken op de tweede woensdag in de maand er in.
Vrijwilligerswerk. Je inzetten zonder dat je er iets voor betaald krijgt. Maar gelukkig zijn er in
Nederland zo’n 5.5 miljoen vrijwilligers. Zonder deze mensen valt Nederland om. De vrijwilligers
van Gilde in Zeist zorgen er mede voor dat Zeist een parel van de Heuvelrug is. Het bestuur is
jullie daar allemaal zeer erkentelijk voor
In 2020 krijgen we allemaal wel te maken met 75 jaar bevrijding. Nu al weet ik dat veel van onze
groepen aan activiteiten daarvan mee zal doen. Graag zal ik jullie in 2020 weer ontmoeten.

Gijs Wildeman, voorzitter
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1. Organisatie en bestuur
Per 1 januari 2019 bestond het bestuur van de Stichting ‘t Gilde Zeist uit Gijs Wildeman
(voorzitter), Peter Cornelissen (1e secretaris), Carin de Jonge (2e secretaris), Joop
Ravensteijn (tot 15 april pennningmeester) en Rob van Steenbergen (vanaf 15 april
penningmeester), Theo Elbertse (oa. huisvesting) en Carolien Paasman (o.a. PR). Op 15
april nam het bestuur tijdens een bestuursvergadering afscheid van Joop Ravesteijn, die
gedurende tien jaar op voortreffelijke wijze het penningmeesterschap heeft vervuld.

Het bestuur is in 2019 gemiddeld een maal per twee maanden bijeengekomen, met
uitzondering van de zomerperiode.

In 2012 is besloten voor iedere bestuursvergadering van de Stichting een projectleider
van het Overleg Orgaan Gilde (OOG) uit te nodigen om een betere uitwisseling van
ideeën tot stand te brengen. In 2019 heeft het bestuur of een aantal leden daarvan
bezoeken gebracht aan de vergaderingen van de verschillende projecten. Dit is toch
minder bevallen en er is weer teruggekeerd naar de methode die tot 2019 weer
toegepast: een of twee projectleiders lichten hun project toe in een
bestuursvergadering.
Daarnaast hebben bestuursleden een aantal vergaderingen van het OOG bijgewoond.
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De bestuursleden hebben de verschillende projecten onder elkaar verdeeld om die
projecten extra aandacht te geven van bestuurszijde en, indien nodig, de vergaderingen
van de projectteams bij te wonen om zo op de hoogte te blijven van de actualiteit
binnen een project.

De algemeen coördinator – de schakel tussen bestuur en de projecten – is Hein
Teuwen.
Het kantoor was van maandag t/m donderdag gedurende de ochtenden bezet door de
coördinator.

Gilde Zeist heeft in het gemeentehuis een vaste plek in de studiezaal van het
gemeentearchief en de glas-in-lood Gildeuil hangt prominent naast de deur.

De samenwerking met de medewerkers van het Archief en het Zeister Historisch
Genootschap, die eveneens de studiezaal bezetten, verloopt uitstekend.

Het Uiltje is in 2019 drie keer uitgegeven o.l.v. redacteur Carolien Paasman. Dit
nieuwsblad wordt elektronisch verzonden en degenen, die geen e-mail hebben, kunnen
op kantoor in het Gemeentehuis een gedrukte versie verkrijgen.
De actuele berichten en mededelingen werden per Nieuwsflits elektronisch verspreid
onder de aanbieders en belangstellenden van Gilde Zeist. Onze webmaster, Jaap Boot,
heeft in 2019 34 maal een Nieuwsflits verzonden.

De belangrijkste personen binnen Gilde Zeist zijn uiteraard de vrijwilligers, in 2019
waren dat er 345 in getal. In vergelijking met 2018 betekent dat dat het aantal
vrijwilligers ongeveer gelijk gebleven is. Het aanbiedersbestand leverde 12 afmeldingen
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op, maar er werden 19 nieuwe vrijwilligers welkom geheten. Ook nu weer zijn deze
nieuwe vrijwilligers met name bij de projecten Coach4you, Support4You en
SamenSpraak actief geworden.

345
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De kernwaarden voor onze Gildevrijwilligers zijn:
 integriteit
 eerlijkheid
 kwaliteit
 (gedeelde) creativiteit en
 samenwerking.

De vrijwilligers zijn ondergebracht in projecten. De projecten staan onder leiding van
een projectleider, die communiceert en overleg voert met de coördinator en vaak wordt
bijgestaan door een team. In formele zin leidt de coördinator het Overleg Orgaan Gilde
(OOG) waar de dagelijkse gang van zaken wordt besproken met de projectleiders en
voorstellen aan het bestuur worden geformuleerd. In principe vergaderde het OOG
eenmaal in de acht weken. Meestal is een vertegenwoordiger van het bestuur van de
stichting bij de vergaderingen aanwezig.
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In een organogram ziet e.e.a. er als volgt uit:

Om uitdrukking te geven aan de waardering voor onze vrijwilligers, heeft het bestuur de
zilveren gildespeld ingesteld. Deze wordt uitgereikt aan personen die zich zeer
verdienstelijk hebben gemaakt voor Gilde Zeist.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd een speld uitgereikt aan Arie den Bleker. Hij
verzorgt al jaren belastingaangiften o.a. voor mensen die dringend hulp nodig hebben
voordat zij schuldhulpverlening krijgen. Tevens werd een zilveren gildespeld op 2
november 2019 uitgereikt aan Frans van Denderen wegens zijn jarenlange inzet bij
Bemiddeling één op één, eveneens belastingen en Coach4you als coach.
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Op 26 april reikte Burgemeester Koos Janssen een Koninklijke Onderscheiding uit aan
een vrijwilliger van Gilde Zeist: Wicher Dam. Op grond van o.a. zijn jarenlange inzet als
gids bij Rondleidingen werd hij Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Nog een Koninlijke Onderscheiding werd uitgereikt: Hans Kartman ontving deze
onderscheiding van Burgermeester Janssen kort voordat hij in augustus 2019 overleed.

Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, werd op 2 november een
vrijwilligersdag georganiseerd in het koetshuis van de Broedergemeente. Het was een
gevarieerd programma: optreden van het Alomtonenkoor, dat liederen uit de hele
wereld ten gehore bracht, gevolgd door een lunch en een rondleiding door onze gidsen
Mieke Kroep en Wicher Dam op de pleinen van de Broedergemeente en, zoals eerder
vermeld, de zilveren gildespeld werd door Gijs Wildeman uitgereikt aan Frans van
Denderen. Als afsluiting een borrel en het optreden van een buikdanseres. Het was een
succes, alleen jammer dat de opkomst van onze vrijwilligers tegenviel.

foto’s: Peter Schröder
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In de loop van 2019 zijn twee projectleiders overleden: Ab van Amerongen van
SamenSpraak en Hans Kartman van De wakkere burger. Wij zijn hen dankbaar voor hun
inzet en het vele werk dat zij aan hun project en aan Gilde Zeist hebben besteed. Wij
zullen hen niet vergeten!

2. Interne activiteiten
Website
De website van Gilde Zeist is dit jaar vernieuwd. De oude site heeft meer dan 10 jaar
trouwe dienst achter de rug, maar kon niet meer meekomen in het tijdperk van de
smartphone. De nieuwe website heeft een nieuw fris uiterlijk en is nu goed leesbaar op
PC, iPad en smartphone. In de website is een agenda opgenomen die de activiteiten
voor de komende tijd aankondigt op alle bladzijden van de website. De site is in eigen
beheer vernieuwd door Carolien Paasman en Jaap Boot. Ons voorblad:
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Het afgelopen jaar heeft de website meer dan 5600 unieke bezoekers getrokken die
meer dan 31.000 bladzijden hebben geraadpleegd. De drukte op de website is ook het
gevolg van alle activiteiten rond de Zomerschool en Rondleidingen.
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Nieuwsflits Gilde Zeist

De digitale ‘Nieuwsflits’ is, als het actuele zaken betrof, in 2019 34 maal uitgebracht en
verzonden aan onze vrijwilligers en belangstellenden. Opvallend is dat de Nieuwsflits
goed wordt bekeken, meer dan 300 maal per uitgave. Voor een nieuwsbrief is dat veel.

Nieuwsbrief Het Uiltje
Het Uiltje is o.l.v. redacteur Carolien Paasman in
2019 drie maal verschenen. Het Uiltje wordt digitaal
verspreid onder de vrijwilligers en belangstellenden.
Op de website – www.gildezeist.nl – worden ze
eveneens gepubliceerd.
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Facebook
Carolien Paasman beheerde in 2019 de Facebookpagina van Gilde Zeist, die druk werd
bezocht. M.n. de pagina waarop aandacht wordt geschonken aan de persberichten over
de diverse rondleidingen.

Koffieuurtje
Maandelijks – iedere tweede woensdag van de maand om 10:00 uur – is er in de
publiekshal van het gemeentehuis een koffie-uurtje voor alle vrijwilligers van Gilde Zeist.
De vrijwilligers van de verschillende projecten kunnen elkaar dan ontmoeten, tips en
trucs uitwisselen of gewoon gezellig koffiedrinken met elkaar. Ook bestaat de
gelegenheid met de aanwezige bestuursleden te spreken. De ochtenden worden
wisselend bezocht: de ene keer zijn er 25 vrijwilligers, de andere vijf, vaak afhankelijk
van de reclame die via een Nieuwsflits wordt gemaakt.

3. Externe activiteiten
Samen voor Zeist
Ook dit jaar werd weer deelgenomen aan activiteiten van ‘Samen voor Zeist’ als
maatschappelijk partner. Bestuursleden namen deel aan de activiteiten van ‘Samen voor
Zeist’.

‘Samen voor Zeist’ staat voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Door de
verbinding te bewerkstelligen tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties
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kunnen de werknemers kennis overgedragen aan een maatschappelijke organisatie,
zoals Gilde Zeist.

Geheugen van Zeist
In 2010 werd door de gemeente Zeist uitvoering gegeven aan het oprichten van
de Stichting Museumkwartier Slot Zeist. Door de deelnemers/erfgoedpartners werd het
Geheugen van Zeist opgericht. Gilde Zeist heeft in 2019 als erfgoedpartner actief
deelgenomen aan de bijeenkomsten die door het Geheugen van Zeist (Museumstichting
het Hernhutterhuis, Zeister Historisch Genootschap, Gemeentearchief Zeist, Bibliotheek
IDEA Zeist, Stichting De Zilverkamer, Historische Vereniging Den Dolder, Stichting Ruijs
Archief, de Stichting Oude Begraafplaats Zeist “de Kleine en de Groote”, Stichting Wegh
der Weegen , Stichting Lokaal Austerlitz en Stichting ‘t Gilde Zeist) werden belegd. Gilde
Zeist is zowel in het bestuur van de Stichting, als in de Vereniging vertegenwoordigd
door resp. Gijs Wildeman en Hein Teuwen.

Zo werd door Peter de la Mar namens het Geheugen van Zeist de Doe-en Beleefdag in
combinatie met de Open Monumentendag in een historisch weekeinde georganiseerd
waarbij ook de gidsen van Gilde Zeist hun aandeel hebben geleverd. De dag werd door
meer dan 3500 mensen bezocht en meer dan 500 mensen hebben deelgenomen aan de
rondleiding in Slot Zeist! Meer hierover kunt u lezen onder het Project Rondleidingen.
De website van de erfgoedpartners ‘Het geheugen van Zeist’
(www.geheugenvanzeist.nl) vermeldt vele van de activiteiten.

3

Jaarverslag 2019 Stichting ‘t Gilde Zeist

4. Projecten
Gilde Zeist voerde de volgende projecten uit:
 Rondleidingen
 Coach4you
 SamenSpraak
 POWER, Veerkracht op leeftijd
 Support4You
 Bemiddeling één op één
 Zomerschool
 De wakkere burger.

5. Project Rondleidingen 2019
De rondleidingen
De rondleidingen van Gilde Zeist zijn te onderscheiden in drie categorieën:
Schemarondleidingen; deze worden jaarlijks gepland en gepubliceerd in de
jaarfolder en zijn op de website vermeld;
Rondleidingen op aanvraag; voor particulieren, bedrijven en (commerciële)
instellingen worden op afspraak rondleidingen gehouden
Bijzondere rondleidingen; bij festiviteiten of passende gelegenheden worden
toegesneden rondleidingen gehouden.
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Het rondleidingen seizoen start traditioneel op Koningsdag, bijna alle
schemarondleidingen vinden in de maanden mei t/m oktober plaats. In het late najaar
en in de winter worden wel enkele rondleidingen gehouden, doorgaans in de natuur. In
Slot Zeist, de grote publiekstrekker, worden het jaar rond rondleidingen verzorgd.
De aanvraagrondleidingen worden het gehele jaar door gehouden.
In 2019 hebben bezoekers in 26 verschillende rondleidingen kennis gemaakt met het
vele kenmerkende van Austerlitz, Den Dolder en Zeist. Enkele rondleidingen lichten we
hieronder er uit.
Oranjewandeling 26 april
Deze had als thema ‘Zeist buiten beeld’ en voerde langs een aantal beelden op Broederen Zusterplein en Nassau-Odijklaan. Als uitsmijter werd een bezoek gebracht aan het
Haarlemmerhuis op het Broederplein, waarbij de edelsmid en de kunstenares, die daar
hun woning en atelier hebben, ons ontvingen.
Fietsvierdaagse
De fietsvierdaagse in de provincie Utrecht had als start- en finishplaats Slot Zeist. Onze
gidsen stonden gereed om belangstellende fietsers rond te leiden.
Het fraterhuis
Bijzonder is de rondleiding door het gebouw van de fraters aan de Schorteldoeksesteeg.
Eén van de fraters verzorgt de rondleiding zelf.
WA-hoeve Den Dolder
Van deze rondleiding werd goed gebruik gemaakt. Het gebied kwam hiermee in een
ander daglicht te staan dan door de negatieve gebeurtenissen van een tijdje geleden.
Het Slot
Slot Zeist is de grote publiekstrekker bij bezoekers van buiten de gemeente, maar ook
veel inwoners van Zeist laten zich graag zien bij een rondleiding. Altijd bijzonder zijn de
rondleidingen voor kinderen, en ook de korte rondleidingen door de stijlzalen op de
historische Doedag verdienen vermelding, al was het omdat drie gidsen, verkleed als
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historische personen met bijbehorende zware en warme kleding, het Slot en zijn
bewoners tot leven brachten.

In 2019 zijn geen nieuwe ‘standaard’ rondleidingen ontwikkeld. Van enkele
rondleidingen is de documentatie bijgewerkt.
Standaard worden deelnemers aan een rondleiding na afloop koffie of thee
aangeboden. Wij danken het Jagershuys, de St. Josephkerk, Lokaal Victoria, de
bewoners van het Jachthuis voor het verzorgen daarvan.
Diverse activiteiten zijn in samenwerking met andere organisaties uitgevoerd. Het
Geheugen van Zeist, waarin Gilde Zeist participeert, organiseerde de Open
Monumentendag en de Historische Doedag; tijdens beide dagen werden bijzondere
rondleidingen verzorgd door het Gilde.
Met het Netwerk Cultuur Educatie voerden we opnieuw het scholenproject uit, waarbij
leerlingen van basisscholen kennis maakten met de Evangelische Broedergemeente, in
het bijzonder met het kerkorgel.
In samenwerking met de stichting Slottuintheater konden kinderen tijdens de
zomervakantie een spannende korte rondleiding door het Slot krijgen, voordat ze de
voorstelling in het Slottuintheater bezochten.
Bij de Muziekdagen Zeist werd ook in 2019 het zgn. Rondo programma aangeboden,
korte verhalen op drie plekken.
De samenwerking met de exploitant van Slot Zeist is in 2019 verbeterd. Helaas moest
toch een enkele keer een geplande rondleiding vervallen vanwege een commerciële
activiteit. In het periodieke gebruikersoverleg is er aandacht voor o.a. het afstemmen
van activiteiten. Ook daarbuiten is er een direct aanspreekpunt voor de coördinator van
de Gilde rondleidingen in het Slot.
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De bezoekers
Ook in 2019 hebben weer velen aan de rondleidingen deelgenomen. Inwoners van de
gemeente Zeist, maar ook van ver buiten Zeist en Nederland.
De top-5 van de rondleidingen:
1. Slot Zeist
2. EBG
3. Gemeentehuis
4. Langs de hoogtepunten van Zeist
5. Austerlitz Bornia/Heidestein.

Bijzondere ontmoetingen zijn er ook in 2019 geweest. Zo werd een groep Chinese
bezoekers door het Slot rondgeleid – wel met tolk er bij.
De Red Hat Society bracht ook een bezoek aan het Slot.
Waar gebeurd tijdens een rondleiding: in de groep was een slechtziende met
geleidehond. Toen een vijver werd gepasseerd bedacht deze zich niet en sprong in het
water. De hond kwam er even later uit, maar de witte vacht zag er wat anders uit….

Enkele keren is een rondleiding niet doorgegaan wegens de weersomstandigheden.
Bijzonder was dat in 2019 een geplande rondleiding door de warmte – meer dan 35 0C! moest worden afgelast.

De gidsen
Voor het geven van rondleidingen hebben in 2019 ruim 25 gidsen zich ingezet. Vrijwillig,
maar zeker niet vrijblijvend! Naast het begeleiden van de rondleidingen – twee gidsen
per keer – moet ook de kennis op peil gehouden worden en wordt een beroep gedaan
bij verschillende activiteiten. Het merendeel van de gidsen verkeert in de pensioenlevensfase, maar houdt de agenda dagelijks bij om hun vrijwilligerswerk uit te voeren.
De inzet van gidsen is langdurig, de meesten zijn al vele jaren actief.
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In 2019 heeft een enkele gids afscheid genomen vanwege gezondheidsredenen of
verhuizing. Er zijn drie nieuwe gidsen aangetreden, die na een training zich zullen
inzetten. De training bestaat uit het vertrouwd raken met de inhoud van de
rondleidingen, waar de nieuwe gids actief gaat worden, en een training op het gebied
van vaardigheden.

De organisatie
De ruim 25 rondleidingen zijn gegroepeerd, waarbij per groep een coördinator de
onderlinge afstemming voor zijn/haar rekening neemt.
Verder is er een projectteam voor de algemene coördinatie, het ontwikkelen van beleid,
contact met de overige onderdelen binnen het Gilde en externe contacten. Het
projectteam is in 2019 aangevuld met een projectleider (Johan Varkevisser) en
secretaris (Janny van Werkhoven). Daarnaast hebben in het projectteam Frank Bakx,
Agnes Bos, Wicher Dam en Henk Schmal zitting, terwijl Carin de Jonge namens het Gilde
bestuur de vergaderingen bijwoont.
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Twee maal per jaar vergaderen alle gidsen. In de najaarsvergadering is een workshop
‘Leren van elkaar’ gehouden.
Het projectteam is begonnen met het opstellen van een beleidsplan voor de periode
2020-2024; besluitvorming zal in 2020 plaatsvinden.
Het aspect publiciteit blijft aandacht vragen. Persberichten over rondleidingen
verschijnen doorgaans in de huis-aan-huis bladen. Helaas constateerden we af en toe
fouten in datum of tijdstip. Dat betekende dat een gids op het gepubliceerde tijdstip
mensen moest opvangen. Facebook werd benut, ook met leuke foto’s.
Bijzonder was ook een opname die Slotstad RTV maakte van een rondleiding door ZeistWest. Gids Lizzy van Loon en twee bezoeksters werden geïnterviewd en er waren mooie
sfeerbeelden.

6. Project Coach4you 2019
Coach4you is een project dat ervoor zorgt dat leerlingen, die dat nodig hebben, tijdelijk
extra ondersteuning krijgen van een persoonlijke coach, een vrijwilliger van Gilde Zeist.
De ondersteuning duurt ongeveer achttien maanden. Het contact van de coach vindt als
regel wekelijks plaats bij de leerling thuis.

Het gaat om leerlingen die voor het eerst naar de middelbare school gaan en waarvan
de docent van groep acht vindt dat ze wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het
is een preventief project om schooluitval zoveel mogelijk te beperken.
Meestal neemt de leerkracht het initiatief het kind en de ouders voor te stellen van het
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Coach4you-project gebruik te maken. Soms komt het initiatief van het kind of de ouders
zelf. Dat laatste komt de laatste jaren steeds meer voor.
In 2019 zijn er 24 leerlingen aangemeld, waarvan 16 leerlingen een coach hebben
gekregen. De andere acht wilden op het laatste moment toch geen coach. Zo’n verschil
tussen aangemelde en daadwerkelijk gekoppelde leerlingen hebben we nog nooit
meegemaakt.
Er werden gedurende de verslagperiode in totaal 35 leerlingen ( jongens en meisjes)
door een coach begeleid.

Groep 14
In groep 14, die is gestart in juni 2018, worden 19 kinderen begeleid door een coach van
Coach4you. Zij komen van de volgende scholen:
De Stuifheuvel (3), Montessorischool Griffensteyn (3), Montessorischool Sumatralaan
(4), De Koppel (6), Nije-Kroost (1), Damiaan Kerckebosch (1) en Tobiasschool (1). Negen
meisjes en tien jongens.
Zij zijn uitgestroomd naar de volgende VO-scholen:
CLZ (6), VMBOMavo Schoonoord (3), CCZ (1), Axia Amersfoort (1), Stichtse Vrije School
(1), De Breul (4), Seyster College Bergweg (1), Herman Jordan (1), Aeres Maartensdijk
(1).
De leerlingen hebben de volgende nationaliteiten:
Egyptisch (2), Marokkaans (4), Syrisch (4), Nederlands (8) en uit Burundi (1).

Groep 15
Groep 15 is gestart in juni 2019. Er worden 16 leerlingen begeleid door een coach van
Coach4you. Twaalf jongens en vier meisjes.
Zij komen van de volgende basisscholen:
van Leersumschool (1), Tobiasschool (1), De Wegwijzer (1), De Koppel (5),
Montessorischool Griffensteyn (2), De Stuifheuvel (4), De Hoeksteen (1),
Montessorischool Kerckebosch (1).
Zij zijn uitgestroomd naar:
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Berg en Boschschool Houten (1), OSGS opstapklas (1), OSGS (3), CLZ (5), OLZ (1), CCZ (1),
Dijnselburgschool (1), De Breul (2), Seyster College (1).
Tot de zomervakantie waren er elke maand twee coachbijeenkomsten en vanaf
september elke maand één.
Verder zijn er in 2019 vier deskundigheidsavonden georganiseerd over:
- De ontwikkeling van het kind
- Autisme
- Scholenvoorlichting
- ADHD

In 2019 meldden zich acht nieuwe coaches aan. Alle coaches zijn in juni 2019 gekoppeld
aan een leerling, maar één coach moest zich helaas wegens persoonlijke
omstandigheden al snel terugtrekken.
De nieuwe coaches volgden een door Coach4you-Gilde Nederland verzorgde
Basistraining “Hoe coach ik pubers”. De al ingezette coaches konden daar ook twee
verschillende verdiepingstrainingen volgen.
Alle coaches moeten een opleiding op minimaal HBO-niveau hebben of op dat niveau
werkzaam zijn. Zij moeten ook een Verklaring omtrent Gedrag kunnen overleggen.
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Na afloop van het traject sluiten we het af met een leuke activiteit voor de leerlingen en
coaches. Als de kinderen niet willen dat bekend wordt dat zij een coach hadden, hoeven
zij dus ook niet mee te doen met deze activiteit.

7. Project SamenSpraak 2019
Er zijn dit jaar twee medewerkers van SamenSpraak overleden. Op 5 februari overleed
Rita van den Dikkenberg na een kort ziekbed, op 89-jarige leeftijd.
Het plotselinge overlijden van de projectleider van SamenSpraak, Ab van Amerongen op
23 mei, was een grote schok. Hij overleed tijdens een vakantie in Spanje. Ab is 85 jaar
geworden.
Ab van Amerongen was sinds 2016 projectleider van SamenSpraak. In Ab van
Amerongen heeft Gilde Zeist een aimabel mens verloren. Ab was een man waar je graag
mee samen werkte. Dat hij al in de tachtig was had je niet zo in de gaten. Hij had een
natuurlijke senioriteit die als heel prettig ervaren werd. Hij had zijn eigen stijl van
omgaan met mensen en juist in de persoonlijke benadering was hij op zijn sterkst,
hoewel hij het digitale werk niet schuwde zeker niet als dat SamenSpraak ten goede
kwam. Ab is er een leven lang voor zijn naasten geweest. Daar getuigt niet alleen
SamenSpraak van maar ook zijn jarenlange inzet voor de protestante kerk in Zeist op
velerlei gebied. We zullen hem missen.

12
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Werkwijze
SamenSpraak helpt degenen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Het
gaat hier om NT2-ers, ofwel mensen voor wie Nederlands de 2e taal is. Het gaat niet om
taallessen maar om conversatieoefeningen die de taalvaardigheid op het gebied van
spreken en verstaan, vergroten.
Hiervoor worden ‘taalkoppels’ gevormd van taalvrager en taalcoach. De koppels komen
meestal één keer per week gemiddeld anderhalf uur bij elkaar en bespreken dan diverse
onderwerpen die zowel door de taalvrager als door de taalcoach ingebracht kunnen
worden.
De taalkoppels worden gevormd op basis van de intakegesprekken die zowel met de
taalvragers als met de taalcoaches gehouden worden. Daarnaast geeft het
intakegesprek bij de taalvrager inzicht of deze voldoende taalkennis heeft om deel te
nemen aan SamenSpraak. Om aan SamenSpraak deel te kunnen nemen moet een
gesprek, hoe eenvoudig dan ook, kunnen worden gevoerd.
De gesprekken van de taalkoppels
vinden meestal plaats bij de taalcoach
of de taalvrager thuis zodat in een
huiselijke en ontspannen sfeer gewerkt
kan worden. Soms geeft men de
voorkeur aan een neutrale plaats, zoals
bijvoorbeeld de bibliotheek.

In principe duurt de begeleiding van een taalvrager een jaar, maar als beide deelnemers
het zinvol vinden is verlenging geen probleem. De gemiddelde duur van een koppeling is
op dit moment 15 maanden. Vanaf het begin wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid,
zodat het ‘leerproces’ ook na de beëindiging van de begeleiding van SamenSpraak kan
doorgaan. De coaches hebben grote vrijheid om de begeleiding op eigen wijze af te
stemmen op de wensen en behoeften van de taalvragers.

Deelnemers
Taalvragers melden zich bij SamenSpraak aan via verwijzing door o.a.
Vluchtelingenwerk, door taalinstituten, via de website van Gilde Zeist etc.
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Aan het einde van het jaar ontstond een tekort aan taalvragers, in 2020 wordt met
actieve werving gestart om meer taalvragers te vinden.
Het aantal anderstalige deelnemers bedroeg eind 2019 in totaal 26 personen, waar van
11 mannen en 15 vrouwen. De leeftijden varieerden tussen de 24 en 46 jaar.
De meeste taalvragers zijn vluchtelingen die statushouders zijn, dat wil zeggen dat zij
een verblijfsvergunning voor vijf jaar en een woonvergunning hebben gekregen. Er zijn
ook anderstaligen die uit andere landen binnen en buiten de EU hier komen werken en
hun Nederlands willen verbeteren (expats).

Taalcoaches
Taalcoaches melden zich als vrijwilligers aan na kennismaking met SamenSpraak via de
Gildewebsite over dit project, via de Vrijwilligerscentrale of anderszins.
De ‘natuurlijke’ aanwas in 2019 en het vrijkomen van een aantal eerder gekoppelde
coaches, veroorzaakte aan het einde van 2019 een overschot aan coaches die niet aan
taalvragers konden worden gekoppeld.
Aan het eind van 2019 waren 32 taalcoaches actief, 15 vrouwen en 17 mannen in de
leeftijd tussen 44 en 85 jaar oud.
In 2019 zijn 25 koppelingen gemaakt. Dit is iets minder dan het vorige jaar omdat de
vluchtelingeninstroom is afgenomen, wat ook bij Vluchtelingenwerk wordt opgemerkt.
Dit kan een tijdelijke afname zijn.
Vanuit het projectteam ontvangen de coaches ondersteuning. Ze worden d.m.v. de
nieuwsbrief ‘SamenSpraakjes’ op de hoogte gesteld van nieuws in de wereld van het
taalwerk, over nieuwe cursussen en relevante informatie. SamenSpraak is lid van Het
Begint Met Taal. Deze organisatie stelt diverse ondersteunende faciliteiten beschikbaar
voor zowel het projectteam als voor coaches en deelnemers.

Communicatie en PR
Interne communicatie richt zich op de coaches en taalvragers en daarnaast richting
Gilde Zeist.
De coaches ontvangen een aantal keren per jaar de nieuwsbrief ‘SamenSpraakjes’,
daarnaast wordt er een keer een bijeenkomst georganiseerd voor alle coaches en
deelnemers. In 2019 vond die plaats op 15 november.
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Externe communicatie geschiedt met instellingen binnen de gemeente Zeist die zich
bezighouden met het inburgeren van vluchtelingen. Op de website van Gilde Zeist wordt
informatie verstrekt over het project SamenSpraak.

Projectteam SamenSpraak
In 2019 vonden twee belangrijke mutaties plaats in het projectteam.
Projectmedewerkster Sylvia van Moerkerken is begin 2019 gestopt met haar
coördinerende werkzaamheden. SamenSpraak is haar zeer erkentelijk voor al haar
inspanningen als vrijwilligster.
Het overlijden van Ab van Amerongen vereiste aanpassing in de organisatorische leiding
van het project SamenSpraak. Arie Theisens heeft de functie van
projectleider/coördinator op zich genomen. Peter Schröder was bereid als medecoördinator op te gaan treden.
De taalcoaches werken individueel met een anderstalige. Er vindt weinig tot geen
samenwerking plaats tussen de taalcoaches. De projectleiding heeft het in het verleden
toch altijd belangrijk gevonden dat de coaches elkaar minstens één keer per jaar
ontmoeten en de gelegenheid krijgen om ervaringen met elkaar uit te wisselen.
In 2019 is er op 15 november in het Torenlaan Theater een contactmiddag
georganiseerd waarvoor alle coaches met hun taalmaatjes uitgenodigd zijn. Iets meer
dan de helft van de coaches namen aan deze bijeenkomst deel. Dit kwam overeen met
de ervaringen uit voorgaande jaren.
Coaches bouwen tijdens hun contacten met anderstaligen kennis en ervaring op, o.a.
over de verschillen tussen culturen. Ter verdieping van deze opgedane kennis en
ervaring was Hans Kaldenbach, expert op het terrein van communicatie, als gastspreker
uitgenodigd, die op een humoristische manier ons informeerde over cultuurverschillen.
Het werk van een taalcoach is dankbaar werk en
wel op drie niveaus:
1.

door verbetering van hun Nederlands

hebben taalvragers een grotere kans op werk en
kunnen zij makkelijker inburgeren;
2.

door de gesprekken is er ook sprake van

uitwisseling en overdracht van cultuur;
Hans Kaldenbach, foto Peter Schröder
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Het blijkt dat het voor mensen in een vreemd land belangrijk is te ontdekken dat er

3.

mensen zijn die belangeloos bezig zijn met hun welzijn.

7. Project Power Veerkracht op Leeftijd 2019
Het doel van POWER Veerkracht op leeftijd is zelfstandig wonende ouderen individueel
te ondersteunen bij hun keuzevorming en perspectief op sociale netwerken en
maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast wordt een lerende gemeenschap voor
zelfstandig wonende ouderen in Zeist, die het ouder worden op een positieve manier
willen beleven, tot stand gebracht. Via workshops maken ouderen kennis met de visie
van POWER op ouder worden waarna ze kunnen kiezen om door te gaan in kringen
en/of als lid van de POWER-community in Zeist. Hieraan zijn inmiddels ca. veertig ouddeelnemers verbonden. In 2019 zijn voor nieuwe deelnemers tien educatieve
bijeenkomsten georganiseerd . Oud-deelnemers kwamen in diverse kringen bijeen. De
maatschappelijke effecten van POWER Veerkracht op Leeftijd zijn:
- versterking van veerkracht van ouderen (preventie)
- versterking van informele netwerken van ouderen.

Activiteiten
In 2019 organiseerde de projectgroep :


de workshopserie POWER Veerkracht op leeftijd



coaching van POWER-kringen



voorbereiding POWER-treffen II en opname promotiefilm.

Workshopserie Power
Er vonden in 2019 vier informatiebijeenkomsten en één workshopserie POWER ( met vijf
bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst) voor negen deelnemers plaats. De
begeleiding was in handen van Christiane Seidel en Jalyk Boek. Alle bijeenkomsten
vonden plaats in Maria-Oord, evenals vorig jaar door de RK Woningbouwvereniging om
niet ter beschikking gesteld. Deelnemers beoordeelden de workshops als goed. Helaas
waren er in het voorjaar 2019 te weinig deelnemers om de workshop door te laten
16
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gaan. Gelukkig hebben de deelnemers op de wachtlijst alsnog in het najaar
deelgenomen.

De werving van nieuwe deelnemers vroeg, net als de vorige jaren, veel aandacht.
“Levenslang leren ‘ is niet ingeburgerd in de maatschappij dus ook niet bij ouderen. We
hebben daarom gezocht naar manieren om POWER bekend te maken:


Ruud Delhaas informeerde meerdere malen deelnemers aan de iPad cursussen
over POWER Veerkracht op Leeftijd;



de publiciteit via de bladen van de ouderenbonden, de gemeentegids,
nieuwsbrieven MeanderOmnium en natuurlijk de website van Gilde Zeist is
uitgebreid;



er is deelgenomen aan de Vrijwilligersmarkt van Meander Omnium.

POWER Veerkracht op Leeftijd is gepresenteerd aan wethouder Fluitman en een
beleidsmedewerker. Dit leidde tot vermelding in de nieuwsbrief aan professionals.

Coaching van POWER-kringen
Er waren in 2019 vijf kringen van oud-deelnemers actief; in de loop van het jaar zijn
twee kringen gestopt wegens ziekte van leden en /of ontbreken van onderwerpen.
Voorbereiding POWERtreffen II en opname promotiefilm
Hennie de Boer en Ruud Delhaas hebben het tweede POWERtreffen op 23 januari 2020
voorbereid. Tevens hebben zij een scenario geschreven voor de opnamen van een
nieuwe landelijke promotiefilm voor POWER Veerkracht op Leeftijd in het Binnenbos
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(gildezeist.nl/power). De contacten hiervoor zijn tot stand gebracht door de stichting
Samen voor Zeist.

Organisatie
Sinds 2015 is een kleine groep van ca. vijf tot zeven vrijwilligers van Gilde Zeist
verantwoordelijk voor het project POWER Veerkracht op Leeftijd. Hun taak is het
werven van deelnemers en begeleiding door twee leden van de workshops POWER
Veerkracht op leeftijd alsmede coachen van kringen van oud-deelnemers. Zo biedt Gilde
Zeist met dit project gepensioneerde docenten, trainers, coaches ,
personeelsfunctionarissen, managers etc. de gelegenheid om hun deskundigheid voor
de samenleving in te blijven zetten.

De projectgroep vergaderde in 2019 drie keer over het werkplan en de uitvoering
daarvan en had daarnaast onderling contact om afspraken uit te werken. De gemiddelde
tijdsbesteding is een halve dag per week; tijdens het geven van workshops één dag per
week. Evenals voorgaande jaren maakte de projectgroep gebruik van het
ondersteuningsaanbod van POWER Nederland; vijf leden namen deel aan de landelijke
dag deskundigheidsbevordering in Ede.
De bezetting van de projectgroep veranderde in de loop van 2019 omdat twee leden na
vier jaar lidmaatschap afscheid namen; het is helaas nog niet gelukt vervanging voor hen
te vinden.
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8. Project Support4You 2019
Support4you begeleidt kwetsbare jongeren op de middelbare school om voortijdige
schooluitval te voorkomen. De kwetsbaarheid bij deze leerlingen uit zich in een aantal
aspecten:
thuisfront is niet in staat hun kind te helpen (bijvoorbeeld onwetendheid van de
ouders bij immigratie over het schoolsysteem of ziekte / overlijden ouder(s))
ouders zijn pedagogisch onmachtig, b.v. bij echtscheiding- of
verslavingsproblematiek. Kinderen stellen de vraag :”mag ik er zijn?”
Kinderen met persoonlijkheidsstoornissen zoals pdd-nos, ad(h)d of een
oppositionele stoornis, stellen voortdurend de vraag; “vertrouw je mij?”)
Leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie of een licht verstandelijke
beperking hebben voortdurend de vraag kan ik het wel en hoor ik er wel bij.
Vrienden: “drugs-, criminaliteit- en loverboy problematiek) stellen de vraag: ”doe je
mee?”

Al deze problemen zijn we de afgelopen jaren tegengekomen. Dit heeft een grote
betrokkenheid en inzet van de coaches gevraagd. Uitval van school heeft grote gevolgen
voor de toekomst. Begeleiding door wekelijkse ontmoetingen helpt. Coaches zijn trots
op hun bijdrage en krijgen ook veel waardering van de scholen.

Support4You heeft in het afgelopen jaar 18 begeleidingstrajecten uitgevoerd. Eén
leerling staat er nog op een wachtlijst. Niet alle trajecten werden succesvol afgesloten,
twee eindigden zonder resultaat, hoewel één van de gestopte leerlingen onlangs
contact opnam met de coach om toch te starten! Eén traject werd door de ernst van de
problematiek en de resultaten van de begeleiding met een jaar verlengd.
Dit jaar zijn wij weer actief geweest bij het praktijkonderwijs van het Seyster College.
Hier is een grote behoefte aan Supporters die de leerlingen extra kunnen begeleiden in
het behalen van de doelen. Hierbij is de begeleiding niet zozeer tegen uitval, maar meer
het laten inzien welke vaardigheden de leerlingen kunnen leren om zichzelf beter te
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focussen op school. Het Seyster College werkt ondertussen met een doorstroomklas, die
leerlingen laat doorstromen naar het ROC niveau 1. Een mooi resultaat.
Op de andere VMBO-scholen zijn ook leerlingen begeleid, ongeveer evenveel als andere
jaren. In aantallen hebben we de meeste trajecten bij het Seyster College gedaan,
daarna OSGZ. Met het CCZ is de samenwerking van de grond gekomen.
Om de coaches toe te rusten voor leerlingen met bovengenoemde problemen zijn er
een aantal activiteiten ondernomen.
Er is ingezet op deskundigheidsbevordering in samenwerking met Coach4You, een
avond over pdd nos en een avond door een supporter over Ad(H)D. Daarnaast waren er
twee avonden coaching vaardigheden door een professionele trainer, gericht op
coaching vaardigheden en storytelling. Verder waren er twee intervisie avonden. De
kwaliteit van de begeleiding wordt bepaald door de deskundigheid van de Supporters,
vandaar het belang van deze activiteiten. Supporters zelf stellen dit ook op prijs. Door
het vertrek van de projectleider en de instroom van een nieuwe coach is het aantal
Supporters gelijk gebleven. Hier ligt een taak voor de opvolger van de huidige interim
projectleider.
Afsluitend: de positie van kwetsbare jongeren staat zwaar onder druk door:
-

het functioneren van het passend onderwijs

-

de problemen bij jeugdzorg

Daarnaast signaleert S4Y binnen de gemeente Zeist:
-

onvoldoende afstemming tussen organisaties verantwoordelijk voor jeugd en

jongeren (zie ook de opmerkingen van het hoofd jongeren Angela Bruisten bij haar
afscheid van de gemeente Zeist);
-

Een slecht functionerend samenwerkingsverband die geen regie neemt voor drop

outs.
Met als gevolg veel thuiszitters (leerlingen die niet meer op school zitten) in de regio
Zeist van het samenwerkingsverband.
Daarom twee adviezen:
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-

Een actieve, outreachende en samenwerkende benadering door de gemeente van

professionele en niet professionele organisaties die betrokken zijn bij jeugd en jongeren,
gericht op het belang van jongeren;
-

De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor “thuiszitters”, eventueel zonder het

samenwerkingsverband en uit eigen middelen. Kinderen mogen niet thuis zitten!
Instituut La Grange vangt drie thuiszitters uit de gemeente Utrecht op, dit wordt
vergoed door de gemeente Utrecht, in tegenstelling tot de leerling uit de gemeente
Zeist.

9. Bemiddeling één op één 2019
Het project bemiddeling één op één heeft tot doel vragen uit de Zeister samenleving
aan Gildevrijwilligers met specifieke kennis en ervaring te koppelen. Bij individuele
bemiddeling onderscheiden we zes kennisgebieden:
Techniek: Gilde Zeist helpt bij computerproblemen en adviseert bij de aanschaf van
computers. Ook wordt geholpen bij het leren bedienen van televisie en dvd-spelers en
hoe om te gaan met mobieltjes. In 2019 is hier 45 maal hulp voor gevraagd.
Taal: bij taal biedt Gilde Zeist hulp bij het vertalen van brieven en het corrigeren van
teksten in vele talen. Ook beschikt Gilde Zeist over vrijwilligers die kunnen tolken.
Administratie: de vrijwilligers van Administratie helpen met het op orde brengen en
het invullen van de belastingaangiften. Ook in 2019 is opnieuw een aantal malen
belastinghulp verleend in het kader van de schuldhulpsanering. Een voorwaarde om
terecht te komen in deze vorm van hulpverlening door de Sociale Dienst, is dat men zijn
belastingaangiften over meerdere jaren op orde heeft. Dit betekent voor de vrijwilligers
veel werk over een ingewikkelde en uitgebreide materie. Zij hebben dan ook een aantal
voorwaarden opgesteld waaraan voldaan dient te worden, eer men de klus aanneemt.
Deze vorm van belastinghulp werd zeven maal verleend. In 2019 hebben onze
vrijwilligers totaal 53 maal belastinghulp verleend.
Lezingen: Gildevrijwilligers geven lezingen over: architectuur, de historie van Zeist
en omgeving, muziek, reisverhalen, fotografie, enz.
Onze vrijwilligers hebben in 2019 drie lezingen verzorgd.
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Algemene kennis: Op veel terreinen is kennis aanwezig over de meest
uiteenlopende onderwerpen, van biljarten tot tuinieren, genealogie, kalligrafie, enz. In
deze groep worden soms verrassende combinaties tussen vraag en aanbod gemaakt.

Resultaten 2019
In totaal zijn ca. 50 Gildevrijwilligers beschikbaar voor de individuele bemiddeling. In
2019 zijn meer dan 117 hulpvragen gehonoreerd en heeft een Gildevrijwilliger
geholpen. Het aantal hulpvragen is wederom gedaald t.o.v. 2018 o.a. bij computerhulp.
De moderne computers zijn minder storingsgevoelig en er wordt veel gebruik gemaakt
van Ipads.

De vragen waarvoor geen Gildevrijwilliger kon worden gevonden, zijn doorverwezen
naar andere instanties of commerciële partijen.

10. Zomerschool 2019
De Zomerschool stelt zich als doel om mensen die niet op vakantie zijn en dan hun vaste
contacten missen, afleiding aan te bieden in de vorm van lezingen en cursussen. De
lezingen worden georganiseerd op iedere dinsdag, woensdag en donderdag in de maand
juli. De meeste bijeenkomsten betreffen een halve dag, maar iedere week is er ook een
dagactiviteit (een ‘cursus’), een combinatie van een lezing en een excursie. Op de
cursusdagen is ook een lunch inbegrepen in het programma.
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In 2019 is voor het eerst ook een avondbijeenkomst in het programma opgenomen.
Hiermee hopen we meer bekendheid te geven aan de activiteit Zomerschool onder een
jongere doelgroep in de hoop dat zij komend jaar (of later) de Zomerschool in hun
programma zullen opnemen.

Zomeravondlezing
Traditiegetrouw zijn we ook dit seizoen weer geopend met de Zomeravondlezing in Figi
op maandag 1 juli. De opkomst was ca. 150 belangstellenden, ruim meer dan de
voorafgaande jaren. De spreker van dit jaar was voorgedragen door en werd ingeleid
door de spreker van 2018 prof. dr. Merel Soons. Helaas was de bedoeld spreker, prof.
dr. Gert jan Kramer op het laatste moment verhinderd, maar hij heeft zorg gedragen
voor een prima vervanger dr. Robert Harmsen, universitair docent aan het Copernicus
Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. Het onderwerp van
zijn lezing was de Energietransitie.

Lezingen en cursussen
Het programma van de Zomerschool was ook in 2019 gevarieerd. We hadden dit jaar
meer dagen te vullen, omdat juli 2019 5 weken telde. De vaste thema’s waaruit lezingen
en cursussen gekozen worden, zijn: geschiedenis (internationaal, nationaal, regionaal en
lokaal), kunsten (geschiedenis, beeldend, literatuur, muziek) natuur en milieu en
godsdienst (historisch en culturele aspecten). Het programma 2019 omvatte, inclusief
de Zomeravondlezing, in het totaal 24 activiteiten, waarvan zeventien lezingen (een
dagdeel) en zes cursussen (twee dagdelen inclusief lunch).

Bij het plannen proberen we ook altijd een activiteit te plannen in één van de
omliggende dorpen en samen te werken met andere groepen zoals Rondleidingen van
Gilde Zeist en het Zeister Historisch Genootschap. Slechts één lezing, in de eerste week,
en een cursus in de laatste week, hebben we moeten laten vervallen door een gering
aantal belangstellenden. In tegenstelling tot voorheen is de sluitingsdatum voor de
inschrijving losgelaten en zijn we tijdens de maand doorgegaan met promotie van het
programma. Dit heeft veel succes gehad, al betekende het wel meer werk voor de
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administratie. Ook de mogelijkheid van digitale inschrijving werd door de deelnemers
zeer gewaardeerd.
Twee dagen voor de lezing werd er via mail nog een herinnering gestuurd aan de
deelnemers.

Locaties
De Zomeravondlezing was in Figi, een plek die we graag hiervoor gebruiken vanwege de
uitstraling naar en binding met Zeist. Bovendien kunnen we daar met het grote aantal
bezoekers goed terecht. De relatief hoge kosten worden enigszins gedempt, omdat we
gebruik kunnen maken van een theatervoucher van Het Kunstenhuis Zeist voor culturele
activiteiten. Voor de meeste lezingen konden we weer terecht in bibliotheek IDEA. Wij
konden daar gebruik maken van de theaterzaal, andere zalen en de verdere faciliteiten,
zoals het gebruik van de pantry om koffie te zetten en van de audiovisuele apparatuur
bij de lezingen.

Hiervoor werden geen kosten in rekening gebracht. Dit jaar moesten we goed plannen,
omdat de schoolvakanties in de regio pas half juli begonnen. Maar door de uitstekende
samenwerking met het vaste personeel verliep alles voorspoedig.
Voor het avondprogramma hebben we gebruik gemaakt van het Torenlaantheater. Voor
de excursies zijn we op stap geweest naar het station Driebergen-Zeist, het KNMI, de
moskee in De Clomp en Den Dolder. Door het extreem warme weer hebben we besloten
een excursie te vervangen door een activiteit in IDEA.
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PR en Publiciteit
Naamsbekendheid van de Gilde Zomerschool en het onder de aandacht brengen van het
cursussen- en lezingenprogramma is een belangrijke streven van de werkgroep.
De middelen hiervoor zijn de pagina’s op de website van Gilde Zeist, waarover de
Zomerschool kan beschikken, de Nieuwsbrieven van de Zomerschool die in het najaar en
voorjaar worden verstuurd aan oud deelnemers van de Zomerschool en alle vrijwilligers
van Gilde Zeist, de eigen Facebookpagina en de uitgave van het programmaboek. Het
verkrijgen van free publicity is erg moeizaam. De plaatselijke gedrukte media nemen
nauwelijks berichten op. Wel is de coördinator van de Zomerschool gast geweest in een
radioprogramma van RTV Zeist. De Zomerschool blijkt bij de doelgroep onbekend te zijn.
Wij zullen ook de komende jaren aan de bekendheid werken.

Werkgroep
De werkgroep bestond bij aanvang van het seizoen 2019, uit vijf vrijwilligers: Piet Bel,
Anita Bootsman, Wim Buis, Peter Cornelissen en Hugo Albers (projectleider).
Vier leden, Piet Bel, Anita Bootsman, Wim Buis en Hugo Albers, stellen het programma
samen, dat wil zeggen, thema’s uitkiezen, docenten benaderen en afspraken maken.
PR en Publiciteit werd, inclusief de vormgeving en productie van het programmaboekje ,
verzorgd door de projectleider.
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Met dit team zorgden we ook voor de bemensing in de maand juli en het opvangen van
onverwachte probleempjes. We werden ondersteund door een enthousiaste groep van
vrijwilligers voor de ontvangst van de deelnemers, de koffie en thee, en de techniek.
Het is nog niet gelukt om voor het seizoen 2019 versterking van het team te krijgen.
De hoeveelheid werkzaamheden werd verlicht door het gebruik maken van een externe
cateraar voor de lunches.
Door het succes van de avondlezing is het plan om in 2020 meer avondlezingen te
plannen en die kunnen niet in IDEA plaatsvinden.
We kijken terug op een succesvolle Zomerschool in 2019. Een stimulans voor het team
om er ook voor 2020 weer de schouders onder te zetten.

11. De wakkere burger 2019
Met 'De Wakkere Burger' zocht projectleider Hans Kartman naar een manier om
mensen die niet politiek en maatschappelijk geïnteresseerd zijn toch betrokken en rond
de tafel te krijgen. Naar zijn idee zou elke straat in Zeist een coördinator moeten
hebben. Die coördinator heeft op zijn of haar beurt weer contact met één van de vijf
wijkmanagers die Zeist rijk is. Zo’n coördinator is gemakkelijk aan te spreken; een echte
schakelfunctie dus. De taken kunnen heel uiteenlopend zijn, van het melden van een
kapotte lantaarnpaal, het dumpen van afval en een onverlichte container tot
onderwerpen op het persoonlijke vlak. Wat gebeurt er achter de voordeuren in de
straat? Misschien is er armoede, ruzie, eenzaamheid? Zo’n coördinator weet wat er
leeft. Gilde Zeist kan daarin met zijn (vrouwelijke) vrijwilligers een rol spelen. Dit plan is
in 2018 in het kader van “de maaltijd van Zeist” ingediend bij de gemeente. En
voorzover wij begrepen hebben is het de eerste selectie doorgekomen. Zonder
medewerking van de gemeente gaat het niet lukken. Het bestuur van Gilde Zeist gaat
nog bekijken of we met Hans' gedachten wat verder kunnen komen. We nemen contact
op met de gemeente om te zien of we een rol kunnen spelen bij de realisatie.
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12. Cijfers 2019
Rondleidingen
Schema Aanvraag
Austerlitz (Bornia en Heidestein)

60

Bloemen- en dichtersbuurt

10

Bossen in beweging
Broedergemeente

5
22

Scholenproject Broedergemeente
Bruggetjesroute
Langs de hoogtepunten (Canon van
Seijst)

224
264

29
7

77

De tuinen van Slot Zeist

12

30

Den Dolder Dorp

14

Den Dorp WA-hoeve

23

Fraters van Utrecht

20

Oude raadhuis en zijn carillon

48

11

7

363

Gemeentehuis: voor de eeuwigheid?
Gemeentelijke Begraafplaats

11

Hoog Beek en Royen-Molenbosch

14

In de sporen van Katholiek Zeist

15

Lage Land van Zeist

10
0

Oranjewandeling

40

Oude Kerk

60

Slot Zeist

16

5

Kerckebosch

Op de fiets door de Franse tijd

34

2234

42

0

2066
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Slottuintheater

467

St. Josephkerk

6

St. Josephkerk glas-in-loodramen

7

Van Boeren, Burgers en Buitenlui

4

Villa Nuova en omgeving

14

Zeist-West en zijn verborgen
verleden
Totaal

5

6
3370

Totaal schema/aanvragen 2019

17
3182

6552

2500

Rondleidingen 2019 incl. Slot Zeist
2000
1500
1000
500
0

Schema
Aanvraag

28

Jaarverslag 2019 Stichting ‘t Gilde Zeist

400

Rondleidingen 2019 excl. Slot Zeist

350
300
250
200
150
100
50

schema

0

aanvraag

Coach4you 2019
Teamleden:

5

Coaches ingezet:

35

Deelnemers:

35

Aantal uren:

4.000
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SamenSpraak 2019
Land
Eritrea
Iran
Syrië
Marokko
Peru
Zuid Afrika
Afghanistan
Colombia
Hongarije
Indonesië
Pakistan
Polen
Rusland
Soedan
Somalië
Sri Lanka

Aantal
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Totaal

26

Taalaanbieders:

35

Taalvragers:

26

Aantal uren:

2000
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Bemiddeling één op één 2019
Aanvragen:
Maand
jan

Bemiddeld
8

Geslaagd
8

feb

11

11

mrt

15

15

apr

11

11

mei

41

41

jun

4

4

jul

2

2

aug

1

1

sep

5

5

okt

6

6

nov

6

6

dec

7

7

117

117

Totaal

Vrijwilligers:

20

Aantal uren:

3.500

50%

Soort individuele bemiddeling

40%
30%
20%
10%
0%

2018

2019
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Zomerschool 2018: aantal deelnemers
Jaar

Deelnemers

Vrouwen

Mannen

Inschrijvingen Gemiddeld
p.p.

2015

65

46

19

116

1,8

2016

180

126

54

384

2,1

2017

172

114

58

466

2,7

2018

209

139

70

529

2,5

2019

223

143

80

794

3,1

Interne activiteiten:
Vrijwilligers:

4

Aantal uren:

800

Externe activiteiten:
Vrijwilligers:

12

Aantal uren:

2.100
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13. Personalia
Bestuur
Gijs Wildeman

Voorzitter

Joop Ravestein

Penningmeester tot 15 april

Rob van Steenbergen

Penningmeester vanaf 15 april

Peter Cornelissen

1e secretaris

Carin de Jonge

2e secretaris

Carolien Paasman

Bestuurslid (o.a. pr)

Theo Elbertse

Bestuurslid (o.a. huisvesting)

Algemeen Coördinator

Hein Teuwen

Projectleiders
Sera Willemsen

Coach4you

Johan Varkevisser

Rondleidingen

Hennie de Boer

Power

Ab van Amerongen

SamenSpraak tot 26 juni

Arie Theissens

SamenSpraak vanaf 26 juni

Lex Krosse (interim tot 31-12)

Support4You

Hugo Albers

Zomerschool

Hans Kartman

De wakkere burger tot 11 augustus

Website onderhoud & ontwikkeling Jaap Boot
Het Uiltje

Carolien Paasman

Nieuwsflits

Jaap Boot, Hein Teuwen
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Begunstigers
Gilde Zeist heeft financiële ondersteuning ontvangen van:

Gemeente Zeist

De volgende organisaties hebben in 2019 Gilde Zeist gesponsord:

Slot Zeist Horeca BV

ABN/AMRO
Nose4Food, Zeist

Parochie St Maarten Lokatie Emmaus
Zeist

Hotel Oud London
Zeist
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Kunstenhuis Zeist

Bibliotheek Idea
Zeist

Lokaal Victoria Zeist

Jagershuys Zeist

La Ligne Den Dolder
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