Jaarverslag 2020 Stichting ‘t Gilde Zeist

Voorwoord
Beste lezer,
Al eerder heb ik geschreven dat een jaarverslag er is om verantwoording af te leggen. Voor de
organisaties, overheden, kortom voor de mensen die ons ondersteunen. Maar ach, wat is er
nu gebeurd in 2020? Dat kunnen we toch overslaan? Niet dus! Het jaar 2020 is een bijzonder
jaar. Net als 2018 een bijzonder jaar was toen we ons 25 jarig jubileum vierden, met toeters
en bellen en de fysieke ontmoeting. En 2020 is een bijzonder jaar doordat we tante Corona te
logeren hadden en de ontmoeting dus juist op een laag pitje kwam te staan.
In maart 2020 hadden we de eerste lockdown. We gingen wat afstand van elkaar nemen.
Vergaderingen, wandelingen, rondleidingen gingen niet meer door. Online bijeenkomsten
kwamen daarvoor in de plaats. Gelukkig werd in de zomermaanden alles weer wat losser en
gingen we de boer weer op, wel in een 1,5-meter samenleving. Wat mij nog goed voor ogen
staat was Open Monumentendag op zaterdag 12 september. Heel wat Gilde vrijwilligers zijn
actief geweest op die dag.
Daarna ging Nederland weer snel op slot. En in de loop van de verdere tijd , werden de sloten
zelfs zwaarder. Het contact is er via de sociale media. En zelfs nu in het eerste kwartaal van
2021 is dat nog zo.
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie van mensen die actief willen zijn. Dat kon in 2020 wat
minder. Toch juist nu dank voor jullie inzet. Al was het vaak op een wat andere manier.
Mensen, de Zeister samenleving blijft op onze vrijwilligers rekenen.
Als bestuur bezochten we op 8 oktober nog de regionale vergadering in Leusden van Gilden.
Het bestuur is te zijner tijd voornemens met jullie hulp een regionale en zelfs een landelijke
bijeenkomst te organiseren
Dank aan de gemeenteraad en het bestuur van de gemeente Zeist. We zien er naar uit om
elkaar onder normale omstandigheden weer te ontmoeten. Dank aan andere organisaties die
ons ondersteunen. Onze projecten laten in dit verslag weten hoe ze om zijn gegaan met
Corona. Dat alleen al maakt het lezen van dit verslag de moeite waard.
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Wat op je zelf teruggeworpen. Dat we in de loop van
2021 weer in volle glorie mogen herrijzen.

Gijs Wildeman, voorzitter
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1. Organisatie en bestuur
Per 1 januari 2020 bestond het bestuur van de Stichting ‘t Gilde Zeist uit Gijs Wildeman
(voorzitter), Peter Cornelissen (1e secretaris), Carin de Jonge (2e secretaris), Rob van
Steenbergen (penningmeester), Theo Elbertse (oa. huisvesting) en Carolien Paasman (o.a.
PR).
Het bestuur zou in 2020 gemiddeld een maal per twee maanden bijeenkomen, doch
vanwege de COVID-19 epidemie is dat slechts drie maal gebeurd.

Voor iedere bestuursvergadering van de Stichting wordt een projectleider van het Overleg
Orgaan Gilde (OOG) uitgenodigd om een betere uitwisseling van ideeën tot stand te
brengen; een of twee projectleiders lichten dan hun project toe in de bestuursvergadering.
Een van de bestuursleden woont een vergadering van het Overlegorgaan Gilde (OOG) bij.
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 in het gemeentehuis van Zeist was tot medio maart van maandag t/m
donderdag gedurende de ochtenden bezet door de coördinator. In maart werd het
gemeentehuis voor het grootste gedeelte gesloten en was het advies van de regering: thuis
werken. Door gebruik te maken van het internet en de email en telefoon konden vanuit de
Krullelaan de werkzaamheden en dus ook het contact behouden blijven. Ook nu was de
coöordinator van maandagocht tot donderdagochtend bereikbaar. De projecten kwamen
voor een deel stil te liggen vanwege de pandemie en dus liep het aanbod van werk voor de
coördinator aan het eind van het jaar in de tweede lockdown sterk terug. Wekelijks contact
tussen voorzitter en coordinator verliep grotendeels via de telefoon en – in de
zomerperiode – een aantal malen in de tuin waar de 1,5 m afstand gehouden kon worden.
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Het Uiltje is in 2020 niet uitgegeven wegens gebrek aan nieuwsfeiten. 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 2020 21 maal een Nieuwsflits verzonden, waarin met name onze voorzitter de
vrijwilligers een hart onder de riem stak.
Aan het begin van de zomerperiode werd aan de vrijwilligers een kaart gestuurd waarin ze
bedankt werden voor hun inzet en een rustige zomerperiode werd toegewenst, niet
wetende dat de pandemie waarschijnlijk tot ver in 2021 zal duren.

De belangrijkste personen binnen Gilde Zeist zijn uiteraard de vrijwilligers, in 2020 waren
dat er 332 in getal. In vergelijking met 2019 betekent dat dat het aantal vrijwilligers
ongeveer gelijk gebleven is. Het aanbiedersbestand leverde zeven afmeldingen op, maar er
werden 18 nieuwe vrijwilligers welkom geheten. Ook nu weer zijn deze nieuwe vrijwilligers
met name bij de projecten Coach4you, Support4You en SamenSpraak actief geworden.
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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 OOG waar de dagelijkse
gang van zaken wordt besproken met de projectleiders en voorstellen aan het bestuur
worden geformuleerd. In principe vergadert het OOG eenmaal in de acht weken. Meestal is
een vertegenwoordiger van het bestuur van de stichting bij de vergaderingen aanwezig.
Echter in 2020 is men slechts een maal bijeengekomen vanwege de pandemie.
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In een organogram ziet e.e.a. er als volgt uit:

Op 24 april kreeg Gildegids Mieke Kroep via een videoboodschap van Burgemeester Koos
Janssen de mededeling dat ze in verband met haar tomeloze inzet voor met name de
rondleidingen van Gilde Zeist Koninklijk werd onderscheiden.
De onderscheiding werd pas later in het jaar- vrijdag 3 juli - fysiek uitgereikt in beperkt
gezelschap in de Marsmanzaal van FIGI, zodat voldoende afstand gehouden kon worden.
Gilde Zeist is trots op het feit dat Mieke op deze wijze werd gedecoreerd!

Mieke Kroep leidt schoolkinderen rond in Slot Zeist
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Interne activiteiten
Website
De website van Gilde Zeist is in 2019 vernieuwd en kon in 2020 volledig in gebruik worden
genomen. 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. De site is in eigen beheer
vernieuwd door Carolien Paasman en Jaap Boot.
De website van Gilde Zeist heeft veel bezoekers getrokken. In het afgelopen jaar meer dan
30.000 unieke bezoekers. Ondanks de beperkingen voor de activiteiten van het Gilde als
gevolg van de Corona pandemie, is het bezoek aan de website het gehele jaar door redelijk
constant gebleven. We hopen als de activiteiten in 2021 weer gaan toenemen dat we nog
weer meer bezoekers op de website gaan ontvangen.
Ons voorblad:
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Het afgelopen jaar heeft de website 31822 unieke bezoekers getrokken die meer dan
840.000 bladzijden hebben geraadpleegd.

Nieuwsflits Gilde Zeist
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De digitale ‘Nieuwsflits’ is, als het actuele zaken betrof, in 2020 21 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
2020 niet verschenen. In het bestuur is afgesproken
dat het Uiltje uitkomt wanneer daar aanleiding voor
is. Het blad wordt digitaal verspreid onder de
vrijwilligers en belangstellenden. Op de website –
www.gildezeist.nl – worden ze eveneens
gepubliceerd.

Facebook
Carolien Paasman beheerde ook in 2020 de Facebookpagina van Gilde Zeist, die druk
werd bezocht. M.n. de pagina waarop aandacht wordt geschonken aan de persberichten
over de diverse rondleidingen en in 2020 uiteraard wanneer rondleidingen doorgang
vonden of werden afgezegd.

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. Omdat het gemeentehuis
alleen voor dringende zaken open was vanaf maart, zijn de koffieuurtjes vanaf die
datum vervallen voor de rest van het jaar.
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2. Externe activiteiten
Samen voor Zeist
Ook dit jaar werd weer beperkt deelgenomen aan activiteiten van ‘Samen voor Zeist’ als
maatschappelijk partner.

‘Samen voor Zeist’ staat voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Door de
verbinding te bewerkstelligen tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties
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 2020 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 was in 2020 zowel in het bestuur van de Stichting, als in de Vereniging
vertegenwoordigd door resp. Gijs Wildeman, Janneke van Bogerijen (secretaris bestuur)
en Hein Teuwen. In de loop van 2020 heeft Gijs Wildeman zijn functie neergelegd omdat
Gilde Zeist anders oververtegenwoordigd zou zijn in de diverse fora.
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Peter de la Mar heeft namens het Geheugen van Zeist de Open Monumentendag
georganiseerd waarbij ook de gidsen van Gilde Zeist hun aandeel hebben geleverd. De
jaarlijkse Doe-en Beleefdag is wel voorbereid, maar niet uitgevoerd i.v.m. de pandemie.
Zo ook de herdenking van 75 jaar Bevrijding. Beide festiviteiten rekenden op grote
publieke belangstelling.
De website van de erfgoedpartners ‘Het geheugen van Zeist’
(www.geheugenvanzeist.nl) vermeldt vele van de activiteiten.

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

4. Project Rondleidingen 2020
2020: Coronajaar
In 2020 zuchtte heel Nederland onder het woeden van het Coronavirus, en de
rondleidingen hebben daar ook volop onder geleden. Vanaf medio maart lagen door de
lockdown alle activiteiten stil, dus ging de start van dit seizoen niet door. Er stonden in
3
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dit jaar van 75 jaar bevrijding drie bevrijdingsrondleidingen gepland en rondleidingen
voor schoolkinderen. Deze konden helaas niet doorgaan. Medio juni werd de lockdown
versoepeld en kon worden gestart met het aanbieden van rondleidingen. Wel werd
eerst een protocol opgesteld en besloten we de rondleidingen te beperken tot die
buiten gehouden worden en die binnen in het Slot.
Onderdeel van het protocol was een beperking in het aantal deelnemers: acht personen
voor buiten en acht voor binnen in het Slot. Dat betekende dat vooraf aanmelden
verplicht werd. Met veel inzet zijn de telefoontjes en mails verwerkt. Want er was –
vooral voor rondleidingen in het Slot – veel belangstelling!
De tweede lockdown vanaf half oktober kwam na het hoofdseizoen, en betekende dat
nog de geplande rondleidingen vervielen.

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. Ook op facebook staat een aankondiging.
Rondleidingen op aanvraag; voor particulieren, bedrijven en (commerciële)
instellingen worden op afspraak rondleidingen gehouden.
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Bijzondere rondleidingen; bij festiviteiten of passende gelegenheden worden
toegesneden rondleidingen gehouden.

Het rondleidingen seizoen start traditioneel op Koningsdag (eens in de vijf jaar op
Bevrijdingsdag), 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. De rondleidingen op aanvraag worden het gehele jaar door
gehouden.

De bezoekers
Ondanks het vervallen van veel rondleidingen hebben weer velen aan de rondleidingen
deelgenomen. Inwoners van de gemeente Zeist, maar ook van ver buiten Zeist en zelfs
buiten Nederland. Wel minder dan de afgelopen jaren:
Aantal bezoekers/jaar:
2017

6631

2018

6383

2019

6552

2020

2394

Zoals gewoonlijk waren de rondleidingen in het Slot het meest in trek: 1814 bezoekers.
Maar laten we de overige twintig rondleidingen niet vergeten.
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De gidsen
Voor het geven van rondleidingen hebben in 2020 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 en draagt met enthousiasme hun kennis over. De inzet van gidsen is
langdurig, de meesten zijn al vele jaren actief.

Gidsen 2020

foto: H.Albers

In 2020 hebben enkele gidsen taken neergelegd na vele jaren zich ingezet te hebben.
Helaas konden we hen niet in een bijeenkomst van alle gidsen bedanken, dat zal nog
gebeuren.
Er zijn weer nieuwe aspirant-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.
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Verder is er een projectteam voor de algemene coördinatie, het ontwikkelen van beleid,
contact met de overige onderdelen binnen Gilde Zeist en externe contacten. Het
projectteam bestond in 2020 uit Frank Bakx, Agnes Bos, Wicher Dam, Henk Schmal,
Johan Varkevisser (projectleider) en Janny van Werkhoven (secretaris), terwijl Carin de
Jonge in overleg met de projectleider namens het Gildebestuur deelneemt. Het
projectteam vergaderde in 2020 acht keer.

het kippenpaleis op Molenbosch foto H. van Limpt

In een normaal jaar vergaderen alle gidsen twee maal per jaar. In 2020 kon alleen de
voorjaarsvergadering gehouden worden. Aansluitend op de voorjaarsvergadering van
4 maart werd in de middag een leerzame workshop gegeven onder de titel ”Verhalen
Vertellen”. Nagenoeg het complete team van Gilde Rondleidingen nam daaraan deel.
Op 12 maart vond nog net vóór de eerste lockdown een Gildegidsen-uitje plaats. In
Zutphen werden de deelnemers onthaald op een informatieve rondwandeling en een
heerlijke lunch.
Op 26 september werd in het Binnenbos aan Hoogkanje onder op dat moment iets
lichtere corona-omstandigheden een borrel georganiseerd voor de gidsen van Gilde
Zeist om elkaar in dit bijzondere jaar nog eens te ontmoeten.
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In 2020 is het werk aan het Beleidsplan 2021-2024 afgerond en is dit na schriftelijke
behandeling met enkele wijzigingen goedgekeurd.

5. Project Coach4you 2020
Coach4you is een project dat ervoor zorgt dat leerlingen, die dat nodig hebben, tijdelijk
extra ondersteuning krijgen van een vrijwillige, persoonlijke coach. De ondersteuning
duurt ongeveer achttien maanden. Het contact van de coach vindt als regel wekelijks
plaats bij de leerling thuis. Dit jaar was het door COVID-19 een bijzondere uitdaging om
bij de leerlingen thuis dit contact te bieden. Terwijl juist in deze tijd de contacten met de
leerlingen heel erg waardevol en nodig zijn. Coach4You heeft, mede dankzij de tomeloze
inzet van al haar vrijwilligers, dit wekelijks kunnen blijven doen. De helft van de coaches
begeleide gewoon bij de leerling thuis maar ook o.a. door online meetings en
wandelingen in de buitenlucht.

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
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.
Op de deadline waren 19 kinderen aangemeld, waarvan er één uiteindelijk toch niet
wilde. Er was een wachtlijst van zes kinderen die zich daarna aanmeldden en helaas
hadden we daar geen coaches meer voor.
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Er werden gedurende de verslagperiode in totaal 34 leerlingen ( jongens en meisjes)
door een coach begeleid.

Groep 15
In groep 15, 2019-2020, die is gestart in juni 2019, 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:
Berg en Boschschool Houten (1), OSGS opstapklas (1), OSGS (3), CLZ (5), OLZ (1), CCZ (1),
Dijnselburgschool (1), De Breul (2), Seyster College (1).

Groep 16
In groep 16, 2020-2021, die is gestart in juni 2020, worden 18 leerlingen (elf jongens en
zeven meisjes) begeleid door een coach van Coach4You. Zij komen van de volgende
basischolen:
Montessorischool Kerckebosch (4), Montessorischool Griffensteyn (2), Tobiasschool (2),
De Stuifheuvel (3), De Kameleon Den Dolder (1), ISK Utrecht (2), Het Spoor(2), Damiaan
Kerckebosch (1), Startbaan Soesterberg (1). Ze zijn uitgestroomd naar:
Openbaar VMBO en MAVO Zeist (4), De Breul (2), Aeres VMBO Maartensdijk (4), CCZ (3),
CLZ (4) en OLZ (1).

Iedere maand is er één coachbijeenkomst waar de coaches hun ervaringen, kennis, tops
en tips met elkaar delen. Deze coachbijeenkomsten zijn normaliter “live”, echter door
Covid-19 hebben deze nu via online-meetings plaats gevonden. Juist in deze tijd waren
de onderlinge contacten met de coaches en het team heel waardevol. De contacten
thuis met de leerlingen waren niet altijd haalbaar en daardoor werd er een beroep
gedaan op de creativiteit van de coaches.
9
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Verder zijn er in 2020 twee deskundigheidsavonden georganiseerd:
- Islamvoorlichting
- Scholenvoorlichting
In 2020 meldden zich negen nieuwe coaches aan. Alle coaches zijn in juni 2020
gekoppeld aan een leerling.
De nieuwe coaches volgden een door Coach4you-Gilde Nederland verzorgde
Basistraining “Hoe coach ik pubers”. De al ingezette coaches kunnen daar ook twee
verschillende verdiepingstrainingen volgen.
Alle coaches moeten een opleiding op minimaal HBO-niveau hebben of op dat niveau
werkzaam zijn. Zij dienen ook een Verklaring omtrent Gedrag te overleggen.
Normaal gesproken sluiten we het traject af met een leuke activiteit voor de leerlingen
en coaches. Echter door Covid-19 konden we het niet met de gehele groep doen en
hebben we als alternatief aangeboden dat de coaches met hun leerling samen het
traject konden afsluiten met een leuke activiteit voor zover dat mogelijk was met in
achtneming van de Covid-19 regels.

6. Project SamenSpraak 2020
In november is Henk Achterberg overleden. Wij zullen Henk missen.
Hij was een zeer betrokken taalcoach. Hij hield het projectteam met kleine verslagen
altijd keurig op de hoogte van de vorderingen van zijn taalmaatjes. Halverwege dit jaar
moest hij al stoppen vanwege gezondheidsproblemen. Hij zorgde er nog wel voor dat de
overdracht van zijn laatste taalmaatje naar een nieuwe coach probleemloos verliep.

Werkwijze
SamenSpraak staat NT2-ers, ofwel mensen voor wie Nederlands de 2e taal is, bij met
taalcoaches. Daarbij gaat het niet om taallessen, maar om conversatieoefeningen die de
taalvaardigheid op het gebied van spreken en verstaan vergroten.
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Hiervoor worden ‘taalkoppels’ gevormd van taalvrager en taalcoach. Koppels komen
meestal een 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.
Taalkoppels worden gevormd op basis van de intakegesprekken die zowel met
taalvragers als met taalcoaches worden gehouden. Daarnaast geeft het intakegesprek
met een taalvrager inzicht of deze voldoende taalkennis heeft om deel te nemen aan
SamenSpraak. Om aan SamenSpraak deel te kunnen nemen moet wel een gesprek, hoe
eenvoudig dan ook, kunnen worden gevoerd.
De gesprekken van 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 één jaar, maar als beide deelnemers
het zinvol vinden is verlenging geen probleem. De gemiddelde duur van een koppeling
was in voorgaande jaren 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.

Projectteam SamenSpraak
Het projectteam bestaat uit Arie Theisens en Peter Schröder. Arie Theisens vervult de
functie van projectleider/coördinator. Peter Schröder is mede-coördinator.
Door de coronacrisis zijn de werkzaamheden voor de beide coördinatoren afgenomen.
Onderling contact vindt voornamelijk telefonisch plaats. Alleen voor intakegesprekken
met nieuwe taalvragers en -coaches zijn bijeenkomsten geweest in ‘onze’ kantoorruimte
bij Vluchtelingenwerk in het BIGA-complex.
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Het projectteam kan twee ochtenden in de week van Vluchtelingenwerk Zeist, in het
BIGA-complex, over kantoorruimte met faciliteiten beschikken, waarvoor geen huur
hoeft worden betaald.
Voor de internetfaciliteit wordt door BIGA een vergoeding gevraagd.

Communicatie en PR
Interne communicatie richt zich op de coaches en taalvragers en daarnaast richting
Gilde Zeist.
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.
Door de coronacrisis is er dit jaar geen bijeenkomst georganiseerd voor alle coaches en
deelnemers.
Met Gilde Zeist wordt structureel gecommuniceerd in het overleg van alle projectleiders
binnen Gilde Zeist en de algemeen Coördinator. Dit jaar heeft dit contact slechts
eenmaal plaatsgehad in een fysieke bijeenkomst.
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.
Dit jaar is de informatie niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels en
Arabisch te lezen.
SamenSpraak is lid van Het Begint Met Taal. Deze organisatie stelt diverse
ondersteunende faciliteiten beschikbaar voor zowel het projectteam als voor coaches en
deelnemers.
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SamenSpraak in coronatijd
De regels van de overheid om besmetting van het Covid-19 te voorkomen heeft de
contacten tussen onze taalcoaches en hun taalmaatjes ingrijpend beïnvloed. Veel
contacten zijn gestopt. Bij een paar taalkoppels zijn de wekelijkse contacten voortgezet
door praatsessies via internet, met behulp van programma’s als Skype, Jitsy of Zoom.

Nieuwe deelnemers
Ondanks de coronacrisis zijn er, met name tussen de eerste en de tweede golf, nieuwe
aanmeldingen geweest van taalcoaches en taalvragers.
Taalvragers melden zich ook nu aan bij SamenSpraak via verwijzing door
Vluchtelingenwerk, door taalinstituten, via de website van Gilde Zeist, etc.
Het aantal anderstalige deelnemers bedroeg eind 2020 in totaal 29 personen, waar van
16 mannen en 13 vrouwen. De leeftijden varieerden tussen de 21 en 54 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).
De landen Marokko, Hongarije en Polen worden door de Nederlandse regering als
veilige landen beschouwd.
Taalvragers zijn over het algemeen (jong)volwassenen. Dit jaar kreeg het projectteam
het verzoek voor een taalmaatje van tien jaar. Gezien de achterliggende, psychologische
problematiek bij de jongen, hebben de coördinatoren, ook in overleg met collega’s van
het Gilde Zeist, eerst praktische, alternatieve oplossingen gezocht en die aangeraden bij
de aanvrager, voordat er binnen SamenSpraak naar een taalcoach is gezocht. In deze
zaak is later geen beroep gedaan op het koppelen aan een taalcoach.
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Taalcoaches
Taalcoaches melden zich als vrijwilligers aan na kennismaking met SamenSpraak via de
website van Gilde Zeist over dit project, via de Vrijwilligerscentrale of anderszins.
De ‘natuurlijke’ aanwas in 2020 en het vrijkomen van een aantal eerder gekoppelde
coaches, veroorzaakte aan het einde van 2020 een overschot aan coaches die niet aan
taalvragers konden worden gekoppeld.
Aan het eind van 2020 waren 22 taalcoaches actief, negen vrouwen en 13 mannen in de
leeftijd tussen 24 en 82 jaar oud.
In 2020 zijn twaalf koppelingen gemaakt. Dit is iets minder dan het vorige jaar,
waarschijnlijk vanwege corona. Een drietal coaches hebben twee taalmaatjes.
Dit jaar heeft een taalcoach van 24 jaar zich aangemeld. Gezien zijn leeftijd is dat uniek.
Hij is gekoppeld aan een leeftijdgenoot uit Yemen. Uit zijn reactie over het zeer
geslaagde eerst contact mogen we concluderen dat er zich een heel andere
gespreksdynamiek plaats heeft gevonden dan bij de gangbare gesprekken bij de wat
oudere taalcoaches.
Meer jongere taalcoaches zullen zeker een aanwinst zijn bij het begeleiden van
anderstalige leeftijdgenoten.

Tenslotte
Het werk van een taalcoach is dankbaar werk en wel op drie niveaus:
Door verbetering van hun Nederlands hebben taalvragers een grotere kans op werk
en kunnen zij makkelijker inburgeren.
Door de gesprekken is er ook sprake van uitwisseling en overdracht van cultuur.
Het blijkt dat het voor mensen in een vreemd land belangrijk is te ontdekken dat er
mensen zijn die belangeloos bezig zijn met hun welzijn.
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7. Project Power Veerkracht op Leeftijd 2020
Doel
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 2020 zijn vanwege de lockdown maatregelen geen
educatieve bijeenkomsten georganiseerd. Oud-deelnemers zijn waar mogelijk in kringen
bijeengekomen, maar naarmate de maatregelen strenger werden was dit ook niet meer
mogelijk.

De beoogde maatschappelijke effecten van POWER Veerkracht op Leeftijd zijn:
versterking van veerkracht van ouderen (preventie)
versterking van informele netwerken van ouderen.

Activiteiten
In 2020 organiseerde de projectgroep vanwege de lockdown-maatregelen geen
activiteiten voor deelnemers. Wel is aandacht besteed aan vergroting naamsbekendheid
via:
deelname aan de -digitale- Vrijwilligersmarkt;
15
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betere vermelding van POWER Veerkracht op Leeftijd op de websites van de
Vrijwilligerscentrale en KBO-PCOB;
medewerking verleend aan een artikel in het Magazine dat in het kader Project
75+Huisbezoek (aanpak eenzaamheid) in 2021 verschijnt en activiteiten voor ouderen in
Zeist in beeld brengt.

In 2020 is een start gemaakt met het onderzoeken en testen van nieuwe workshops per
Zoom. Hopelijk kan de voorjaarsworkshop van 2021 dan doorgang vinden.

Organisatie
Sinds 2015 is een kleine groep van 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 , hrmers, managers etc. de gelegenheid om hun deskundigheid voor de samenleving in te
blijven zetten.
De projectgroep vergaderde in 2020 drie keer over het werkplan en de uitvoering
daarvan en had daarnaast onderling contact om afspraken uit te werken. De gemiddelde
tijdsbesteding -normaliter een halve dag per week- was dit jaar door het wegvallen van
de activiteiten veel minder.
Evenals voorgaande jaren maakte de projectgroep gebruik van het
ondersteuningsaanbod van POWER Veerkracht op Leeftijd, de landelijke
ondersteuningsorganisatie. Eén lid nam deel aan de zoom workshop POWER digitaal in
november 2020.
De bezetting van de projectgroep bleef dit jaar onder de gewenste omvang. Er was één
persoon die zich uitvoerig georiënteerd heeft, maar uiteindelijk koos voor
vrijwilligerswerk waar individueel werken i.p.v. groepswerk zoals bij POWER aan de orde
was. Aanvulling van de projectgroep krijgt prioriteit zodra er weer meer mogelijkheden
voor vrijwilligers zijn.
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8. Project Support4You 2020
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.
In het voorjaar 2020 is in de persoon van Ed Smit een nieuwe projectleider aangetreden,
als opvolger van Lex Krosse die het project een aantal jaar heeft getrokken. Na een
voortvarende start, met een bijeenkomst van alle actieve coaches, heeft het project te
kampen gehad met de gevolgen van de Coronacrisis.
Enkele coachingstrajecten konden worden afgesloten, enkele zijn zo goed als mogelijk
gecontinueerd. Met name door de beperkingen op de scholen (afstandsonderwijs,
sluiting en geen bezoek) zijn er nauwelijks nieuwe aanmeldingen geweest. Wel hebben
enkele nieuwe coaches zich gemeld. De verwachting is wel dat met de heropening van
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de scholen (maart 2021) er ook weer nieuwe aanmeldingen komen. Een voorgenomen
training van alle coaches moest worden geannuleerd, wegens de op dat moment
geldende beperkende maatregelen. De verwachting is dat deze nu in mei 2021 kan
worden gehouden.

9. Bemiddeling één op één 2020
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 2020 is 60 maal hier hulp voor verleend.
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 2020 is opnieuw een aantal malen
belastinghulp verleend in het kader van de schuldhulpsanering. In 2020 hebben onze
vrijwilligers totaal 44 maal belastinghulp verleend. De piek voor de vrijwilligers ligt in
april, omdat per 1 mei de aangiften bij de Belastingdienst binnen moeten zijn. Dit jaar is
zoveel mogelijk getracht persoonlijk contact te vermijden en veel te doen per computer
en telefoon.
Lezingen: Gildevrijwilligers geven lezingen over: architectuur, de historie van Zeist
en omgeving, muziek, reisverhalen, fotografie, enz.
Een aantal lezingen stond gepland, maar is afgezegd door de verschillende lockdowns.
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.
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Resultaten 2020
In totaal zijn ca. 50 Gildevrijwilligers beschikbaar voor de individuele bemiddeling. In
2020 is 114 maal hulp gevraagd en in 108 gevallen heeft een Gildevrijwilliger met
succes kunnen helpen.
De vragen waarvoor geen Gildevrijwilliger kon worden gevonden, zijn doorverwezen
naar andere instanties of commerciële partijen.

10. Zomerschool 2020
Met veel enthousiasme is begin 2020 weer een prachtig programma voor de
Zomerschool voor juli samengesteld. Helaas moesten we in maart besluiten om het
volledige programma te schrappen. Het was duidelijk dat we nog zeker tot en met de
zomer in beperking zouden moeten leven. En het was niet mogelijk om een veilige
omgeving te creëren voor de bezoekers en ook de docenten hadden ernstige twijfels of
ze nog wel konden meewerken.

Ook de vaste deelnemers reageerden met veel begrip op ons besluit en wensten ons
veel succes naar het nieuwe jaar.

De meeste docenten waren direct bereid om hun bijdragen een jaar op te schuiven,
uiteraard bij leven en welzijn. Of dat nieuwe programma voor 2021 wel gaat lukken is
natuurlijk afwachten want corona blijkt hardnekkiger dan we begin vorig jaar dachten.
We zien er wel naar uit en onderzoeken de mogelijkheden om zo nodig via andere
kanalen onze trouwe deelnemers toch een programma te bieden.
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11.

Cijfers 2020

Rondleidingen

Schema Aanvraag
Austerlitz (Bornia en Heidestein)

48

Broedergemeente

75

16

Scholenproject Broedergemeente

Bruggetjesroute

Langs de hoogtepunten van Seijst

De tuinen van Slot Zeist

Den Dolder Dorp

21

5

11

4

Den Dorp WA-hoeve

28

Den Dolder, herinneringsplekken WOII
fietstocht

35

Gemeentelijke Begraafplaats Bosrust

12

Hoog Beek en Royen-Molenbosch

36

Kerckebosch

2

Lage Land van Zeist

5

Op de fiets door de Franse tijd

3

Oude Kerk

6

26

132
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1257

Slot Zeist

89

St. Josephkerk

St. Josephkerk glas-in-loodramen

4

Van Boeren, Burgers en Buitenlui

4

Villa Nuova en omgeving

6

Zeist-West en zijn verborgen verleden

6

1783

Totaal

Totaal aanvragen en schema

140
120
100

557

6

611

2394

Rondleidingen 2020
excl. Slot Zeist

80
60
40
20

0

Schema
Aanvraag
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Coach4you 2020
Teamleden:

5

Coaches ingezet:

35

Deelnemers:

35

Aantal uren:

4.000

SamenSpraak 2020
Hieronder het overzicht per land zoals dat er op 31 december 2020 eruitzag:
Syrië

6

Iran

4

Afghanistan

4

Polen

2

Marokko

2

Eritrea

2

Yemen

1

Turkije

1

Somalië

1

Soedan

1

Rusland

1

Indonesië

1

Hongarije

1

Egypte

1

Colombia

1
Totaal

29

22

Jaarverslag 2020 Stichting ‘t Gilde Zeist

Taalaanbieders:

35

Taalvragers:

29

Aantal uren:

2000

Bemiddeling één op één 2020
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal

Bemiddeld
10
12
13
39
5
3
6
6
5
6
5
4
114

Vrijwilligers:

20

Aantal uren:

2000

Geslaagd
10
12
13
39
5
3
5
6
3
3
5
4
108
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Soort individuele bemiddeling 2020
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
belastingen

lezingen

compu/tv/cd

2019

klussen

financieel

overige

2020

Individuele bemiddeling 2020
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6
2019

7

8

9

10

11

12

2020

Interne activiteiten:
Vrijwilligers:

4

Aantal uren:

800
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Externe activiteiten:
Vrijwilligers:

12

Aantal uren:

2.100

12. Personalia
Bestuur
Gijs Wildeman

Voorzitter

Rob van Steenbergen

Penningmeester

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

Arie Theissens

SamenSpraak

Ed Smit

Support4You

Hugo Albers

Zomerschool

Website onderhoud & ontwikkeling Jaap Boot en Carolien Paasman
Het Uiltje

Carolien Paasman

Nieuwsflits

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

Gemeente Zeist

De volgende organisaties hebben in 2020 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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