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Beste lezer(es),
Het Gilde leeft weer volop. Zowel uw bestuur, de coördinatoren en
onze vrijwilligers zijn, getuige de verslagen, weer druk in de weer
geweest om het peil van activiteiten van voor de coronaperikelen te
benaderen.
Hulde en dank daarvoor.
De redactie.

Verkort verslag van de bestuursvergadering van 9 augustus,
overleg met onze gidsen op 17 augustus en bespreking op
5 oktober met coördinatoren.
De financiële stukken van 2021 zijn door de kascommissie
gecontroleerd en akkoord bevonden. Ook het Jaarverslag wordt
door het bestuur vastgesteld.
De bespreekpunten van de Stadsgidsen over o.a. de VOGverklaring, ANBI-vergoedingen, Vrijwilligersovereenkomsten en
Gedragscode zijn in een aparte vergadering besproken en de op- en
aanmerkingen in diverse formulieren zijn, daar waar nodig,
aangepast.
Via de Gemeente Goes zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd
bij Centraal Beheer Achmea. De verzekering geeft geen dekking
voor advisering. Dit geldt alleen voor onze adviseurs bij de discipline Advies. Bij een schriftelijk advies moet worden opgenomen dat
het advies vrijblijvend is en dat de adviseur niet juridisch aansprakelijk kan worden gesteld.
Er is een delegatie op bezoek geweest van Gilde Nederland met
voornamelijk het doel om Coach4you aan te bevelen.

Het bestuur zal sonderen bij deskundigen op dit gebied in het werkveld van “t Gilde de Bevelanden of daar interesse voor is en zo ja:
of dit door ’t Gilde opgezet zou kunnen worden.
Coach4you is een mentoraatproject van Gilde Nederland en heeft
tot doel schooluitval te voorkomen. Coach4you biedt niet alleen de
leerlingen van groep acht een steuntje in de rug bij de overstap
naar het voortgezet onderwijs, maar betrekt er ook de ouders bij.
Coach4you koppelt een coach aan een leerling. De coach komt elke
week een tot anderhalf uur bij de leerling thuis. De leerling en de
ouders worden op weg geholpen in het nieuwe schoolsysteem. De
meeste leerlingen ronden succesvol het eerste brugjaar af
Interesse?
Er is een opzet gemaakt voor archivering in de cloud van alle
gegevens van bestuur en coördinatorengegevens die van belang
kunnen zijn. Aan de coördinatoren/disciplines is gevraagd om die
gegevens die voor hun belangrijk zijn door te geven aan onze
secretaris die de cloud beheerd.
Aan het eind van het seizoen worden de gidsen en hun partner
uitgenodigd voor een rondleiding met daarna een gezamenlijke
bijeenkomst om het seizoen af te sluiten. Dit om de onderlinge
band te optimaliseren.
Mochten andere disciplines behoefte hebben om ook iets dergelijks
te organiseren als afsluiting van het jaar om de onderlinge cohesie
te bevorderen dan juicht het bestuur dat toe.
Voor de adviseurs zal nog een aparte bijeenkomst met een thema
worden georganiseerd om ook hun de gelegenheid te geven om
elkaar en het bestuur beter te leren kennen
Van de Gemeente Goes is bericht gekomen dat de Gemeente de
gratis gegeven wandelingen toch apart gaat vergoeden en dus geen
onderdeel uitmaakt van de ingetrokken subsidies.
De gidsen zullen in de toekomst nog beter herkenbaar zijn als
gidsen van ’t Gilde de Bevelanden d.m.v. aangepaste kleding. Ook
zijn er spraakversterkers aangeschaft zodat de rondleidingen
professioneler kunnen worden gegeven.
Het Beleidsplan 2023-2025 moet worden opgesteld. De
coördinatoren wordt gevraagd hiervoor algemene en specifieke
input aan te leveren. Welke ambities hebben de disciplines en welke
middelen zijn hiervoor nodig?
In 2023 bestaat ’t Gilde 35 jaar. Dit gaat gevierd worden op de
Vrijwilligersdag in 2023. Verdere berichten volgen uiteraard nog.

Adviseurs
Het aantal aanvragen blijft achter bij de verwachting. Niet alle
aanvragen kunnen in behandeling worden genomen omdat de
expertise niet aanwezig is of dat de aanvraag niet voldoet aan onze
uitgangspunten. Het komt ook voor dat een aanvrager niet reageert
als om toelichting op een vraag wordt gevraagd.

Scholenproject
Er staan nu 6 cursussen gepland. Het gaat dan over bijeenkomsten
van 3 of 4 sessies. Het zijn technische “vakken” zoals houtbewerking en elektrotechniek.
Mede afhankelijk van meer vrijwilligers is er ruimte voor uitbreiding
naar meer scholen.
Per cursus dienen er n.l. minimaal 2 vrijwilligers aanwezig te zijn.
Samenspraak
Door corona zijn er ongeveer 30% vrijwilligers afgehaakt. Nu is er
weer aanwas. Er zijn 45 coaches beschikbaar voor 55 taalvragers.
De coördinatoren steken veel tijd in de intakegesprekken met
nieuwe coaches.
Er zijn meerdere organisaties actief op het gebied van taalonderwijs. Onderling wordt wel doorverwezen en samengewerkt.
Gidsen
Er zijn tot nu 80 betaalde rondleidingen gedaan. De aanmeldingen
voor de gratis rondleidingen blijven wat achter bij de verwachting.
Teleurstellend is dat in de huis-aan-huis bladen geen aankondigingen meer staan van de gratis rondleidingen in de agenda.
Er worden nu ideeën voor nieuwe rondwandelingen uitgewerkt, o.a.
voor kinderen.
Power
Samen met een delegatie van het bestuur zijn de trainers/coördinatoren op kennismaking bezoek geweest bij de SMWO.
Er zijn nu ongeveer 11 belangstellenden voor een nieuwe cursus in
november a.s.
Afhankelijk van het aantal definitieve aanmeldingen zal bekeken
worden of er 1 of 2 groepen gevormd worden.

Eind juni mochten wij een rondleiding verzorgen voor zo’n 100
gasten uit Hulst. Zij waren allen lid van het KVG Hulst: het
Katholiek Vrouwen Gilde Hulst. Hun vereniging bestond 70 jaar en
men had besloten dat te vieren met o.m. een verrassingsreis. Die
reis leidde hen eerst voor koffie mét bolus naar Slot Oostende met
aansluitend een rondleiding door Goes. Na de middag zou er een
ander programma volgen.
Vooraf had ik meerdere contacten met de organisatrice Truuske.
Onze gezamenlijke voorbereiding en goede afspraken leidden er
o.m. toe dat we de vele gasten in zeer korte tijd bij de juiste gidsen
hadden staan. Tevoren had Truuske op mijn verzoek de deelnemers
in groepen geplaatst en een kleur gegeven. Ik had op mijn beurt
gelukkig 6 gidsen bereid kunnen vinden om deze klus te klaren. Wij
stonden dan ook klokslag 10.30 uur klaar met onze groepen om op
diverse van tevoren afgesproken plaatsen van start te gaan met
onze rondleiding.
Terwijl ik met mijn groep naar de Vlasmarkt loop, raak ik in gesprek
met één van de deelnemers aan deze rondleiding.
Het volgende gesprek ontstond:
Ik: “Zo, jullie komen dus uit Hulst en omgeving?”
Zij: “Ja,ja, bent u ook bekend in Hulst?”

Ik: ”Redelijk goed ja. In de jaren ‘60 heb ik er drie jaar op de
Clemens-MAVO gezeten, aan de Zandstraat.”
Zij: “Dan ken je zeker ook nogal wat mensen uit het land van
Hulst?’
IK: “Zeker wel ja. Ik heb trouwens ook nog een zus in Hulst
wonen.”
Zij: “Echt waar? Hoe heet die dan?”
Ik: “Harriëtte Schigt.”
Zij: “Nee, da-meen-de nie……. Daar heb ik jaren mee gewerkt op de
Dethon in Terneuzen”.
Ik: “Dat kan kloppen; daar heeft ze jaren gewerkt, ja. Maar wi
je bent u dan?” (ja, je blijft netjes en beleefd als je nog niet
zeker weet met wie je te doen hebt).
Zij: “Ik heet Marlies de Vliegere.”
Ik: “Oh, dan ken je Annelies Dobbelaar vast ook wel.”
Zij: “Ja, die heeft ook bij mij op de Dethon in Terneuzen gewerkt.
Ken jij haar ook dan?”
Ik: “Mwah, ……min of meer…”
Zij: “Waar ken je haar dan van?”
Ik: “Nou, ik ben er inmiddels al 47 jaar mee getrouwd.”
Zij: “Nee, da-meen-de nie…”
Ik : “Tóch wel; ik weet zelfs nog – nu je je naam genoemd hebt –
dat ik tijdens mijn verkeringstijd met Annelies bij jou thuis ben
geweest toen jij pas getrouwd was.”
Zij: (één en al verbazing) ….nou, da-geloof-de-toch-nie hé….., hé
moe-jéens horen….”
En vol ongeloof en verrassing richt ze zich tot de andere deelnemers aan deze rondleiding en vertelt ze haar verhaal over onze
(toevallige) ontmoeting.
Louis Schigt (stadsgids).

Het kan altijd beter, dus …
Wilt u meer weten over de
activiteiten van
’t Gilde de Bevelanden?
Kijk dan op
www.gildedebevelanden.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere zaken
betreffende 't Gilde de Bevelanden, kunt u schrijven naar het
secretariaat of via het e-mailadres info@gildedebevelanden.nl
Met vriendelijke groet,
Uw bestuur.

