Jaarverslag 2021 Stichting ‘t Gilde Zeist

Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van Gilde Zeist 2021. Het is voor ons als stichting de manier om ons doen
en laten te verantwoorden. En dat kunt u terugvinden op de volgende pagina’s. Al met al kun je het
toch weer een Coronajaar noemen en dat hadden we vooraf niet gedacht. Dus toch, het duurt altijd
langer dan je denkt. En zeker heeft corona invloed gehad. Als een voorbeeld noem ik maar dat onze
coördinator Hein Teuwen van huis uit moest werken.
Dit voorwoord geeft mij de gelegenheid om ook het Geheugen van Zeist te noemen. Van het
Geheugen maakt het Gilde Zeist deel uit vanuit het project Rondleidingen ( cultuur/historie). Onze
coördinator zit in de ledenraad. En zelf zat ik in het bestuur. Februari 2021 ben ik daar uitgestapt. In
het najaar een mooi klein afscheid gevierd met o.a. een rondleiding over begraafplaats Zeister
Bosrust met mij zelf als gids. Het Geheugen kent op het moment wat moeilijkheden met zijn
structuur. Gilde Zeist hoopt van ganser harte dat er een oplossing gevonden wordt in het belang van
cultuur, geschiedenis en de historie van Zeist.
Al onze projecten hebben - binnen de coronabeperkingen - het werk voortgezet. Heel verheugend is
toch dat de zomerschool, weliswaar in augustus, doorgang kon vinden. Met Support4You is het
zoeken naar een oplossing. Er zijn ook oproepen geweest voor het zogeheten Thuis Hobby Zeist.
Mensen met een zelfde hobby bij elkaar brengen. En nieuw zijn de gastvrouwen van Slot Zeist. Maar
u leest er meer over net als van de andere projecten verderop in dit jaarverslag.
Landelijk en regionaal met Gilde Nederland waren er weinig activiteiten. Wel onderhouden we de
contacten, al is het maar dat onze penningmeester en coördinator daar de kas controleren.
Gilde Zeist is en blijft een vrijwilligersorganisatie met pakweg zo’n 240 actieve mensen en nog eens
140 mensen in de kaartenbak die bij speciale diensten oproepbaar zijn. Bij deze spreek ik dank uit
aan onze vrijwilligers voor hun inzet. Zonder jullie valt Gilde Zeist een beetje om. Vrijwilligers verlies
je ook om verschillende redenen. Daarom blijft het een actuele zaak om ook nieuwe vrijwilligers aan
te trekken.
De gemeente Zeist willen we danken voor de support zowel in meedenken als wel in financiële
ondersteuning. Graag zetten we onze goede verstandhouding voort. En de gemeente mag er op
rekenen dat wij ons best blijven doen de Zeister samenleving tot dienst te zijn.
Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het er op dat Covid 19 minder invloed zal hebben. We hopen dat
het Gilde Zeist in 2022 weer in volle glorie naar buiten kan treden. En we kunnen zeggen, het duurt
altijd korter dan je denkt.

Gijs Wildeman, voorzitter
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1. Organisatie en bestuur
Per 1 januari 2021 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 is in 2021 maar twee maal bijeengekomen vanwege de COVID19 pandemie. Normaal is dat eenmaal per twee maanden.
In de tweede helft van het jaar traden Carin de Jonge en Theo Elbertse uit
het bestuur; Carin omdat zij naar Zuid-Limburg verhuisde, Theo omdat zijn
twee termijnen bestuurslidmaatschap verstreken waren. Gilde Zeist is hen
dankbaar voor hun grote inzet in de loop van de jaren. Zo heeft Carin o.a. de
nieuwe kledinglijn van de gidsen georganiseerd en Theo heeft de
verhuizingen van het kantoor van de Acherheuvel naar de Voorheuvel en
van de Voorheuvel naar het Rond geregeld. Op Theo’s plaats werd Fred
Wentzel benoemd, een oude bekende als o.a. gids in het Slot. De vacature
van Carin moet nog worden vervuld.

In de zomerperiode is overleg geweest tussen de voorzitter en Peter de la Mar, die
namens gemeente Zeist de culturele vleugel van Slot Zeist beheert. De culturele vleugel
maakte gebruik van ca. 35 gastvrouwen. Maar omdat de organisatie werd uitbesteed aan
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Slot Zeist Horeca, hetgeen een commerciële partij is en die belasting-technisch geen
gebruik mag maken van vrijwilligers, werd Gilde Zeist verzocht de gastvrouwen in haar
gelederen op te nemen. Na overleg binnen het bestuur en de algemeen coördinator,
konden in december de gastvrouwen welkom worden geheten.

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.
In 2021 is het OOG slechts één maal bijeengekomen. Door de verschillende lockdowns
was het niet mogelijk meer vergaderingen uit te voeren.
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 is normaal gespoken van maandag t/m
donderdag gedurende de ochtenden bezet door de coördinator. Het gemeentehuis was
voor het grootste gedeelte van het jaar gesloten en het advies van de regering en
gemeente was : thuis werken. Even was er in november een weekje bezetting in het
gemeentehuis, maar ook dat werd weer afgebroken. Door gebruik te maken van het
internet , email en telefoon konden vanuit de Krullelaan de werkzaamheden en dus ook
het contact behouden blijven. De coöordinator was ook thuis van maandagochtend tot en
met donderdagochtend bereikbaar.
Ook dit jaar kwamen de projecten voor een deel stil te liggen vanwege de pandemie en
dus liep het aanbod aan werk voor de coördinator 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 2021 niet uitgegeven wegens gebrek aan Gilde-nieuwsfeiten. Dit
nieuwsblad wordt elektronisch verzonden en degenen, die geen e-mail hebben, kunnen
op kantoor in het gemeentehuis een gedrukte versie krijgen.
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 14 maal een Nieuwsflits verzonden.

Ondanks het stil liggen van veel activiteiten bij Gilde Zeist, werd in 2021 getracht het
project Bemiddeling één op één uit te breiden. Hiertoe is ook actief betrokken bij het
project Thuis Hobby Zeist. Thuis Hobby Zeist wil aan mensen die absoluut aan huis
gebonden zijn en niet meer kunnen deelnemen aan het grote aanbod van activiteiten in
Zeist, op regelmatige basis een middag een hobbymaatje bezorgen.
In Zeist zijn dit de mensen die veel risico lopen op vereenzaming en verarming van hun
dagelijkse leven. Het samen beoefenen van een hobby kan inspirerend en zingevend zijn.

De belangrijkste personen binnen Gilde Zeist zijn uiteraard de vrijwilligers. In 2020 waren
dat er 372 in getal. In vergelijking met 2020 betekent dat dat het aantal vrijwilligers flink
gestegen is. Dit komt omdat per 1 december 2021 de gastvrouwen van Slot Zeist in de
organisatie van Gilde Zeist zijn opgenomen.
13 vrijwilligers meldden zich af, maar er werden 48 nieuwe vrijwilligers welkom geheten.
Ook nu weer zijn, naast de Gastvrouwen van het Slot, de nieuwe vrijwilligers met name bij
de projecten Coach4you 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 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:

Ter gelegenheid van Koningsdag 2021 werd op 26 april Gildegids Oda van Hijfte door
Burgemeester Iris Meerts van haar woonplaats Wijk bij Duurstede koninklijk
onderscheiden met name voor haar vrijwillige inzet op het gebied van sport en
meervoudig gehandicapte kinderen.
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Op 8 augustus ontvingen wij slecht nieuws: Wicher Dam was op 82-jarige leeftijd plots
overleden. Omdat de gidsen van Wicher afscheid wilden nemen en dat niet mogelijk was
in verband met de beslotenheid van de afscheidsdienst, werd voor het Slot Zeist, waar hij
vele jaren rondleidingen gaf, een erecouloir gevormd door de gidsen. Gide Zeist mist
hem!

Interne activiteiten
Website
De website van Gilde Zeist heeft veel bezoekers getrokken. In het afgelopen jaar meer
dan 38.000 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 weer gaan toenemen dat we nog
weer meer bezoekers op de website gaan ontvangen.
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Ons voorblad:

Het afgelopen jaar heeft de website 38.236 unieke bezoekers getrokken die meer dan
867.052 bladzijden hebben geraadpleegd. Veel hits waren er op de pagina’s van
Rondleidingen, vermoedelijk om te zien of de rondleidingen doorgang zouden vinden.
Onze webmaster en het team van Rondleidingen doen er alles aan de website zo actueel
mogelijk te houden.
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Nieuwsflits Gilde Zeist

De digitale ‘Nieuwsflits’ is, als het actuele zaken betrof, in 2021 14 maal uitgebracht en
verzonden aan onze vrijwilligers en belangstellenden. 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 ook
in 2021 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 2021 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 2021 uiteraard weer wanneer rondleidingen
doorgang vonden of werden afgezegd.
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Koffie-uurtje
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, zijn de koffie-uurtjes in heel 2021 vervallen.

2. Externe activiteiten
Samen voor Zeist
Ook dit jaar werd weer zeer 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 overdragen 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 2021 als erfgoedpartner actief
deelgenomen aan de bijeenkomsten die door het Geheugen van Zeist (Museumstichting
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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 2021 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 2021 heeft Gijs Wildeman zijn functie neergelegd omdat
Gilde Zeist anders oververtegenwoordigd zou zijn in de diverse fora.

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 niet uitgevoerd i.v.m. de pandemie. Aan het einde van het
jaar ontstonden bestuurlijke problemen over de structuur van de organisatie , maar de
activiteiten van het Geheugen gingen gewoon verder. Gilde Zeist hoopt op een spoedige
oplossing.
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
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Bemiddeling één op één
Zomerschool
Gastvrouwen Slot Zeist.

4.

Project Rondleidingen 2021

Voor het tweede jaar zuchtte Nederland onder het woeden van het Coronavirus, en de
rondleidingen hebben daar ook volop onder geleden. De gebruikelijke start van het seizoen
op Koningsdag ging niet door. Begin juni konden voorzichtig de rondleidingen in het Slot en
de buitenrondleidingen weer worden gestart. Enkele gebouwen, waaronder het
gemeentehuis, bleven het gehele jaar gesloten voor rondleidingen en helaas moesten in
november de laatste rondleidingen van het kalenderjaar afgeblazen worden vanwege de
toen ingestelde lockdown. Ook vervielen vanwege ziekte van de gids rondleidingen in Den
Dolder.

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 de facebook-pagina staat een aankondiging;
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.
Het seizoen van de rondleidingen 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.
De aanvraagrondleidingen worden het gehele jaar door gehouden.
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Slot Zeist

De publiekstrekker was zoals altijd Slot Zeist. Interne verbouwing van de rechtervleugel
resulteerde in een metamorfose van de Orangerie (voorheen Brasserie), ontvangstruimte
in de Marotzaal (voorheen Kersbergenzaal). Nieuw was ook de website van Slot Zeist, waar
ook reserveren voor rondleidingen kan gebeuren. Want reserveren was verplicht vanwege
de beperking in de grootte van de groepen. Heel fijn dat daarmee de reserveringen niet
meer via het mailadres van Gilde Rondleidingen hoefden te gebeuren. Dat gold ook voor de
betalingen, die vanaf opening in juni door de gastvrouwen van het Slot werden
afgehandeld.

De bezoekers
Ondanks het vervallen van veel rondleidingen hebben weer velen aan de rondleidingen
kunnen deelnemen: inwoners van de gemeente Zeist, maar ook van ver buiten Zeist en
Nederland. Wel minder dan in ‘normale’ jaren, maar wel een stijging t.o.v. 2020:
Aantal bezoekers/jaar
2017 6631
2018 6383
2019 6552
2020 2394
2021 3569
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Zoals gewoonlijk waren de rondleidingen in het Slot het meest in trek: 2602 bezoekers.
Onder dit aantal zijn ook de scholieren begrepen in de zgn. kinderrondleidingen: 664.
Op Monumentendag leidden Gildegidsen op verschillende lokaties in totaal 574
belangstellenden rond. Helaas verviel het beklimmen van de toren van de Oude Kerk.
Maar laten we de overige 20 rondleidingen niet vergeten. Speciale vermelding verdient de
paddenstoelenwandeling op 30 oktober vanuit Austerlitz. Ondanks de regen hebben de
Gildegidsen 13 bezoekers verwelkomd en een interessante rondleiding verzorgd met na
afloop paddenstoelensoep van de eerder geplukte paddenstoelen.

De gidsen
Voor het geven van rondleidingen hebben in 2021 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.
Tot onze verbijstering overleed Wicher Dam begin augustus. Jarenlang heeft hij zich ingezet
voor Gilde Rondleidingen. Wij missen hem zeer. Op zijn laatste tocht vormden Gildegidsen
een erehaag bij Slot Zeist.
In 2021 namen we afscheid van twee gidsen en hebben enkele gidsen taken neergelegd.
Gildegids Henk van Limpt kreeg bij zijn afscheid de zilveren Gildespeld als dank voor zijn
jarenlange inzet.
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. Daarnaast
hebben enkele gidsen zich beschikbaar gesteld om rondleidingen te gaan verzorgen, waar
een tekort aan gidsen is.
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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 Gilde Zeist en externe contacten. Het
projectteam bestond in 2021 uit Frank Bakx, Agnes Bos, Henk Schmal, Johan Varkevisser
(projectleider) en Janny van Werkhoven (secretaris). Het projectteam vergaderde in 2021
acht keer, waarvan een paar keer digitaal.
In een normaal jaar vergaderen alle gidsen twee maal per jaar. In 2021 kon alleen de
najaarsvergadering gehouden worden. Helaas was er met de geldende afstandsverplichting
amper gelegenheid tot onderling contact.
Het Gildegidsen-uitje kwam helaas te vervallen. Wel hielden we een gezellige
nazomerborrel in de buitenlucht waar bijna alle gidsen aanwezig waren.
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Gidsen 2022

5.

foto: H.Albers

Project Coach4you 2021

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. Ook 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 begeleidden gewoon bij de leerling thuis maar ook o.a. door online meetings
en wandelingen in de buitenlucht.
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Het gaat om leerlingen die voor het eerst naar de middelbare school gaan en waarvan de
docent van groep acht op de basisschool 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 om het kind en de ouders voor te stellen om
gebruik te maken van het Coach4you-project. Soms komt het initiatief van het kind of de
ouders zelf. Dat laatste komt de laatste jaren steeds meer voor.
Op de deadline waren 15 kinderen aangemeld, waarvan er één kind toch niet wilde. Er
was een wachtlijst van vier kinderen die zich daarna aanmeldden en helaas hadden we
voor drie van deze kinderen geen coach.
Er werden gedurende de verslagperiode in totaal 33 leerlingen ( jongens en meisjes) door
een coach begeleid.

Groep 16
In groep 16, 2020-2021, gestart in juni 2020, werden 18 leerlingen (elf jongens en zeven
meisjes) begeleid door een coach van Coach4You. Zij kwamen 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).
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Groep 17
In groep 17, 2021-2022, gestart in juni 2021, worden 15 leerlingen (acht jongens en zeven
meisjes) begeleid door een coach van Coach4You. Zij komen van de volgende basischolen:
Damiaanschool Kerckebosch (3), De Stuifheuvel (2), Merseberch (1), Al Amana (2), De
Griffel (1), Oud Zandbergen (1), Het Spoor (1), Montessori Griffensteyn (1), Montessori
Kerckebosch (1), De Sluis (1) en Montesori Sumatralaan (1).

Ze zijn uitgestroomd naar:
Jordan Lyceum Montessori (1), CLZ (5), Schoonoord (3), CCZ (3), De Breu l(2)en OLZ (1).

Iedere maand is er één coachbijeenkomst waar de coaches hun ervaringen, kennis, tops
en tips met elkaar delen. Deze coachbijeenkomsten zijn “live” geweest, maar ook via
online-meetings. 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.

Verder zijn er in 2021 twee deskundigheidsavonden georganiseerd:
-Scholenvoorlichting
-Pretty Women/Best Man

In 2021 meldden zich drie nieuwe coaches aan. Alle coaches zijn in juni 2021 gekoppeld
aan een leerling.
De nieuwe coaches volgden een door Coach4you van 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 moeten ook een Verklaring omtrent Gedrag kunnen 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
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afsluiten met een leuke activiteit voor zover dat mogelijk was met in achtneming van de
COVID-19 regels. Als de kinderen niet willen dat bekend wordt dat zij een coach hadden,
hoefden zij dus ook niet mee te doen met deze activiteit.

6.

Project SamenSpraak 2021

Toen in mei 2019 Ab van Amerongen plotseling overleed, heeft kort daarop Peter Schröder
samen met Arie Theissens deze lege plaats ingenomen. Het was afspraak dat dit slechts
tijdelijk zou zijn. Inmiddels heeft Peter ruim twee jaar tot groot genoegen van ieder als
projectleider meegedraaid. In overleg is hij nu gestopt en we zijn hem voor zijn werk erg
dankbaar. Peter blijft nog wel als coach aan de gang en hij blijft , met zijn ervaring,
beschikbaar voor advies.
Gelukkig hoefden we niet lang naar een nieuwe assistent-projectleider/coördinator te
zoeken. Op ons verzoek reageerde Wilma Boer meteen. Ze is al sinds 2016 een
enthousiaste coach.

SamenSpraak: Werkwijze (vóór de coronapandemie)
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.
Hiervoor worden ‘taalkoppels’ gevormd van een taalmaatje en een taalcoach. Koppels
komen meestal één keer per week gemiddeld anderhalf uur bij elkaar en bespreken dan
diverse onderwerpen die zowel door de taalmaatje als door de taalcoach ingebracht
kunnen worden.
Taalkoppels worden gevormd op basis van de intakegesprekken die zowel met taalmaatjes
als met taalcoaches worden gehouden. Daarnaast geeft het intakegesprek met een
taalmaatje inzicht of deze voldoende taalkennis heeft om deel te nemen aan SamenSpraak.
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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 taalmaatje
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 maakt het
taalkoppel dit zelf uit, de coördinatoren bemoeien zich hier niet mee, tenzij er problemen
zijn. Tot nu toe is dat nog altijd gelukt.
In principe duurt de begeleiding van een taalmaatje een 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 taalmaatjes.

Projectteam SamenSpraak
Het projectteam kan twee ochtenden in de week van Vluchtelingenwerk Zeist over
kantoorruimte met faciliteiten in het gebouw van de BIGA aan de Thorbeckelaan 3
beschikken. Er hoeft hier geen huur te worden betaald. Af en toe is er ook contact/overleg
met Vluchtelingenwerk.
De werksfeer in het gebouw van de BIGA is plezierig. Voor de internetfaciliteit wordt door
BIGA een vergoeding gevraagd.

Communicatie en PR
Interne communicatie richt zich op de coaches en taalmaatjes en daarnaast richting Gilde
Zeist.
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Vanuit het projectteam ontvangen de coaches ondersteuning. Ze worden d.m.v. de
nieuwsbrief op de hoogte gesteld van nieuws in de wereld van het taalwerk, over nieuwe
cursussen en relevante informatie.
Vanwege de coronacrisis is er dit jaar geen gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Met
Gilde Zeist wordt structureel gecommuniceerd in het OOG.
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.

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. Een aantal
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 regelmatig nieuwe aanmeldingen geweest van taalcoaches
en taalmaatjes. Taalmaatjes 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 begin 2021 in totaal 25 personen, waar van 9
mannen en 16 vrouwen. De leeftijden varieerden tussen de 30 en 56 jaar.
De meeste taalmaatjes zijn vluchtelingen die statushouders zijn, dat wil zeggen dat zij een
verblijfsvergunning voor vijf jaar en een woonvergunning hebben gekregen. Er zijn ook
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anderstaligen die uit andere landen binnen en buiten de EU hier komen werken en hun
Nederlands willen verbeteren (expats).
Taalmaatjes zijn over het algemeen volwassenen. Soms komen ook jongeren bij
Samenspraak. Gezien de vaak achterliggende psychologische problematiek bij de jongen,
proberen wij hiervoor een andere oplossing te vinden. Helaas lukt dit niet altijd.

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
taalmaatjes konden worden gekoppeld.
Aan het eind van 2021 waren 26 taalcoaches actief, 12 vrouwen en 14 mannen in de
leeftijd tussen 36 en 82 jaar oud.
In 2021 zijn 19 koppelingen gemaakt, 7 meer dan vorig jaar.
Het werk van een taalcoach is dankbaar werk en wel op drie niveaus:
door verbetering van hun Nederlands hebben taalmaatjes een grotere kans op werk en
kunnen zij makkelijker inburgeren,
Door de gesprekken is er ook sprake van uitwisseling en overdracht van cultuur en
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.

7.

Project Power Veerkracht op Leeftijd 2021

Doel
Het doel van POWER Veerkracht op leeftijd is zelfstandig wonende ouderen te
ondersteunen bij hun keuzevorming en perspectief op sociale netwerken en
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maatschappelijke betrokkenheid. Tevens 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.

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

Activiteiten
In 2021 kon de projectgroep vanwege de lockdown-maatregelen pas in het najaar een
informatiebijeenkomst over de workshops organiseren. Gelukkig plaatste de Nieuwsbode
dit jaar een persbericht waardoor naast mond-tot-mondreclame, acht deelnemers zich
opgaven voor de workshopserie. Deze startte op 7 december met te elfder ure twee
afzeggingen vanwege Covid-19. De data van het vervolg zijn vanwege de lockdown van 18
december- 14 januari verzet naar eind januari 2022. Onder de deelnemers - variërend in
leeftijd van 66-82 jaar- was geen interesse om de serie per Zoom te volgen.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2021 geen educatieve bijeenkomsten
georganiseerd voor oud-deelnemers. Van twee groepen oud-deelnemers is bekend dat zij,
indien mogelijk, in 2021 bijeenkwamen.
Projectleider Hennie de Boer kon via een spread in De Nieuwsbode de aandacht vestigen
op POWER Veerkracht op Leeftijd
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Organisatie
Sinds 2015 is een kleine groep vrijwilligers van Gilde Zeist verantwoordelijk voor het project
POWER Veerkracht op Leeftijd. Hun taak is het werven van deelnemers en begeleiden 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 , hrm-ers,
managers etc. de gelegenheid om hun deskundigheid voor de samenleving in te blijven
zetten.

De projectgroep vergaderde in 2021 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 in 2021 door het wegvallen van
de activiteiten minder. Bij de werving en administratie is de projectgroep ondersteund
door diverse medewerkers van Gilde Zeist.
Evenals voorgaande jaren maakte de projectgroep gebruik van het ondersteuningsaanbod
van, de landelijke ondersteuningsorganisatie.
De bezetting van de projectgroep bleef dit jaar onder de gewenste omvang; gelukkig
sprong een begeleider van Gilde Utrecht bij voor uitvoering van de workshops. Aanvulling
van de projectgroep krijgt prioriteit zodra er weer meer mogelijkheden voor vrijwilligers
zijn.
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8.

Project Support4You 2021

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.
Met name door de beperkingen op de scholen (afstandsonderwijs, sluiting en geen bezoek)
zijn er geen nieuwe aanmeldingen geweest. Tot overmaat van ramp deelde de
projectleider mee dat hij zijn werkzaamheden niet kon voortzetten. Er werd in deze
moeilijke periode gezocht naar een geschikt opvolger. Die is tot op heden niet gevonden.
Verwacht wordt dat in de loop van 2022 een oplossing gevonden wordt
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9.

Bemiddeling één op één 2021

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 2021 is 85 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 2021 is opnieuw een aantal malen
belastinghulp verleend in het kader van de schuldhulpsanering. In 2021 hebben onze
vrijwilligers totaal 37 maal belastinghulp verleend. De piek voor de vrijwilligers ligt in april,
omdat per 1 mei de aangiften bij de Belastingdienst binnen moeten zijn. Ook 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.

Resultaten 2021
In totaal zijn ca. 50 Gildevrijwilligers beschikbaar voor de individuele bemiddeling. In 2021
is 133 maal hulp gevraagd.
Getracht werd in 2021 getracht het project Bemiddeling één op één uit te breiden in
samenwerking met project Thuis Hobby Zeist. Thuis Hobby Zeist wil aan mensen die
absoluut aan huis gebonden zijn en niet meer kunnen deelnemen aan het grote aanbod
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van activiteiten in Zeist, op regelmatige basis een middag een hobbymaatje bezorgen.
In Zeist zijn dit de mensen die veel risico lopen op vereenzaming en verarming van hun
dagelijkse leven. Het samen beoefenen van een hobby kan inspirerend en zingevend zijn.
Hiervoor heeft Gilde Zeist de database van vrijwilligers up-to-date gebracht en bij vragen
naar een hobbymaatje proberen wij te koppelen. Dit is in 2021 maar een paar maalgelukt.

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

10. Zomerschool 2021
Na het teleurstellende jaar 2020, waarbij we door corona het volledige programma
moesten laten vervallen, zijn we begin 201 toch weer gaan kijken naar de mogelijkheden
voor 2021. Om voor de tweede keer geen programma te kunnen presenteren, zou kunnen
betekenen dat we onze vaste bezoekers voor de toekomst zouden kwijtraken. Onze
trouwste deelnemers behoren tot de ouderen en de natuurlijke uitval moet worden
opgevuld door nieuwe en jongere deelnemers.
Even leek het erop dat ook in 2021 de Zomerschool niet door kon gaan. In mei was de
situatie nog zorgelijk, maar als team zijn we verder gegaan met de voorbereidingen. We
besloten om dit jaar niet in juli maar in de tweede helft van augustus een beperkt
programma van twee weken te organiseren. En dat is gelukt.
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Met een gevarieerd programma van 10 onderwerpen hebben we bijna 200 deelnemers
getrokken. Het hadden er meer kunnen zijn als we niet beperkt waren door het door
corona beperkte aantal deelnemers in de beschikbare locaties. Ook de sprekers keken uit
naar de mogelijkheid om na een jaar stilstand weer een bijdrage te verzorgen. Bijzonder is
en blijft dat alle medewerkers hun bijdrage om niet doen. Bewust hebben we ook gezocht
naar een bijdrage vanuit en in één van de buitengebieden Austerlitz en/of Den Dolder.
De onderwerpen in 2021 waren:
Wim Kan – cabaretier in oorlogstijd
Biodiversiteit in de achtertuin – met excursie naar Heidestein
“Het boek van de oorlog is nooit uit” over de verzetstrijder Carie Stomp
Bach in het slottuintheater anno 1729?
Austerlitz en de familie De Beaufort
De Trojaanse Oorlog in woord en beeld
Modern Delfts Blauw – ‘Kunst en/of Kitsch’
Letland: buffer, brug of nieuwe frontlijn?
Liefde en dood in de Middeleeuwen.
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De werkgroep Zomerschool Gilde Zeist bestond dit jaar uit Piet Bel, Anita Bootsman, Peter
Cornelissen, Carin de Jonge, Truus Kortenhorst en coördinator Hugo Albers. Het team werd
tijdens de lezingen ondersteund door diverse vrijwilligers voor onder meer de koffie en
ontvangst van bezoekers.

11. Gastvrouwen Slot Zeist 2021
Zoals boven reeds vermeld, werd medio 2021 een gesprek gevoerd om de gastvrouwen
van Slot Zeist op te nemen in de gelederen van Gilde Zeist. In september 2021 werd het
besluit genomen, teneinde de gemeente in de exploitatie van het Slot te ontlasten en de
exploitant van het Slot de beschikking te geven over de kennis en expertise van de
gastvrouwen. Als projectleider van deze 36 dames treedt op mw. Catrina van der KroonOlthof. De overgang naar Gilde Zeist werd per 1 januari 2022 geëffectueerd.

32

Jaarverslag 2021 Stichting ‘t Gilde Zeist

12. Cijfers 2021
Rondleidingen

2021
Schema Aanvraag

Austerlitz (Bornia en Heidestein)
Bloemen- en dichtersbuurt
Broedergemeente
Bruggetjesroute
Langs de hoogtepunten
De tuinen van Slot Zeist
Den Dorp WA-hoeve
Fraters van Utrecht
Oude raadhuis en zijn carillon
Gemeentehuis: voor de eeuwigheid?
Gemeentelijke Begraafplaats
Hoog Beek en Royen-Molenbosch
Kerckebosch
Lage Land van Zeist
Op de fiets door de Franse tijd
Oude Kerk
Slot Zeist
Slot kinderrondleiding
St. Josephkerk
St. Josephkerk glas-in-loodramen
Van Boeren, Burgers en Buitenlui
Villa Nuova en omgeving
totaal

18
1
103

119

5
7

77

18

26

52
15
85
5
33

17

9

4

9

49

3
2
100
1493

445

664
166
10
8

19

7
2813

756

3569
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Rondleidingen 2021 excl. Slot Zeist

Schema
Aanvraag

Coach4you 2020
Teamleden:

5

Coaches ingezet:

35

Deelnemers:

35

Aantal uren:

4.000
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SamenSpraak 2021
Hieronder het overzicht per land zoals dat er op 31 december 2021 eruitzag:
Land v. herkomst

Aantal

Land v. herkomst

Aantal

Syrië

9

Marokko

1

Egypte

2

Pakistan

1

Palestina

2

Rusland

1

Armenië

1

Soedan

1

China

1

Somalië

1

Colombia

1

Sri Lanka

1

Ethiopië

1

Turkije

1

T
Iran
a
Taalaanbieders:

35

Taalvragers:

29

Aantal uren:

2000

1
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Bemiddeling één op één 2021
Maand
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Totaal

Vrijwilligers:

20

Aantal uren:

2000

70%

Bemiddeld
10
5
8
10
39
5
6
7
9
9
13
12
133

Soort individuele bemiddeling

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
belastingen

lezingen

compu/tv/cd

2020

klussen

financieel

overige

2021
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Individuele bemiddeling
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
jan

feb

mrt

apr

mei

jun
2020

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

Interne activiteiten:
Vrijwilligers:

4

Aantal uren:

800

Externe activiteiten:
Vrijwilligers:

5

Aantal uren:

100
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13. Personalia
Bestuur
Gijs Wildeman

Voorzitter

Rob van Steenbergen

Penningmeester

Peter Cornelissen

1e secretaris

Carin de Jonge

2e secretaris (tot 1 september ’21)

Carolien Paasman

Bestuurslid (o.a. pr)

Theo Elbertse

Bestuurslid (tot 1 september ‘21)

Fred Wentzel

Bestuurslid (o.a. huisvesting)(vanaf 1 sep ’21)

Algemeen Coördinator

Hein Teuwen

Projectleiders
Sera Willemsen

Coach4you

Johan Varkevisser

Rondleidingen

Hennie de Boer

Power

Arie Theissens

SamenSpraak

Ed Smit

Support4You (tot 1 mei ’22)

Hugo Albers

Zomerschool

Catrina van der Kroon-Olthof

Gastvrouwen Slot Zeist

Website onderhoud & ontwikkeling Jaap Boot en Carolien Paasman
Het Uiltje

Carolien Paasman

Nieuwsflits

Jaap Boot, Hein Teuwen
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14. 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
Kunstenhuis
Idea Zeist
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Lokaal
Victoria Zeist

Jagershuys
Zeist

La Ligne Den Dolder
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