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VOORWOORD 
 
Het zal niemand verbazen dat het coronavirus in 2020 de 

normale activiteiten van ’t Gilde de Bevelanden in ernstige 
mate belemmerd heeft. In dit Jaarverslag wordt daar op 
meerdere plaatsen melding van gemaakt.  

 
Na een hoopvolle start begin 2020 moesten na de afkondi-

ging van de maatregelingen in maart om de verspreiding van 
het virus tegen te gaan, meerdere bijeenkomsten worden 

afgezegd en alle activiteiten worden stilgelegd.  
 
Het merendeel van de vrijwilligers van ’t Gilde behoort alleen 

al door hun leeftijd tot de groep die als risicovol wordt 
beschouwd. Maar het ging niet alleen om de veiligheid van de 

eigen vrijwilligers, er moest ook rekening worden gehouden 
met de veiligheid van de personen of groepen die gebruik 
zouden willen maken van de diensten van ’t Gilde.  

Dat werd niet alleen binnen onze eigen organisatie goed 
begrepen, ook de buitenwereld daar begrip voor.  

 
Toen in de zomermaanden de maatregelen versoepeld 
werden konden er weer bijeenkomsten plaatsvinden. Ook 

een enkele activiteit, zoals bij voorbeeld het verzorgen van 
rondleidingen door de stadsgidsen, werd voorzichtig en met 

de nodige beperkingen weer opgepakt.  
Maar de hoop dat we in het najaar over een breed front 
actief zouden kunnen zijn, moesten we al snel laten varen.  

 
Helaas moesten alle activiteiten voor de tweede maal worden 

gestopt. Alles overziend is 2020 voor ’t Gilde de Bevelanden, 
zoals voor zoveel organisaties, een teleurstellend jaar 
geweest.  
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Hoopvol is het dat zowel intern als extern de contacten zo 
goed mogelijk zijn onderhouden. 

 
Ook worden er plannen voor de toekomst gemaakt en 
ontbreekt het niet aan motivatie onder de vrijwilligers.  

’t Gilde is altijd dynamisch geweest en samen zullen we 
krachtig terugkomen. 

 
Frans van Rijswijk, voorzitter. 
 

Overleden 
Helaas is in juli 2020 onze secretaris Rien Freriks overleden. 

In het najaar bereikte ons het bericht van het overlijden van 
de heer J.C.M. Hoornick, die als adviseur genealogie aan  

’t Gilde verbonden was.  
Het bestuur is beiden dankbaar voor hun jarenlange inzet 
voor en betrokkenheid bij ’t Gilde de Bevelanden. 
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Het bestuur heeft dit jaar 5 x vergaderd en wel op 21 janu-
ari, 28 april, 21 juli, 20 augustus en 3 november. Gegeven 

het feit dat Covid ons danig parten heeft gespeeld, is er in 
2020 heel weinig gebeurd en is er dus niet zoveel te melden 
voor dit jaarverslag. 

Helaas is onze vrijwilligersmiddag door de coronaperikelen 
eerst in het voorjaar en daarna in het najaar gecanceld 

moeten worden. 
 
De Stads- en streekgids Klazina van de Berge-Vos ontving de 

Koninklijke onderscheiding voor haar inzet voor ’t Gilde in de 
grote Kerk te Goes onder belangstelling van enkele familie-

leden, stadsgidsen, Gildebestuursleden en Gilderelaties. 
 

Er is sprake geweest van de nodige bestuurswisselingen; 
Frans van Rijswijk is voorzitter geworden, Rien Freriks is 
helaas overleden en Peter Geysen heeft diens plaats ingeno-

men. Ook zijn er vacatures ontstaan bij Adviesaanvragen en 
Power.  

Peter Van Eekelen heeft te kennen gegeven per 15 mei 2021 
te willen aftreden als penningmeester. Peter is dan 10 jaar lid 
en penningmeester geweest van ’t Gilde de Bevelanden. 

Peter Geysen zal zijn taak overnemen en het bestuur heeft 
Chris Jebbink bereid gevonden om per 15 mei 2021 het 

secretariaat voor zijn rekening te nemen. Hiermee is het 
bestuur weer volledig en bijna geheel vernieuwd. 
 

Het bestuur ziet er als volgt uit: 
Voorzitter           Frans van Rijswijk                                                                                                                               

Vicevoorzitter en PR         Jan van den Boom                                                                                                                                                           
Secretaris                                                                                                                                                                                      
tot 15 juni           Rien Freriks                                                                                                                                                                

na 15 juni           Peter Geysen                                                                                                                                                               
Penningmeester          Peter van Eekelen                                                                                                                                               
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Coordinatie Stadsgidsen:        Kees Buijs (algemeen), Louis  
                                            Schigt (rondleidingen) en  
                                            Anneke van Waarden-Koets  

                                            (extern)                                                                                                                                      
Coordinatie Samenspraak:      Anne Flour. Loeki Cornelisse                                                                                                                            

Coordinatie Adviesaanvragen: Kitty Wijne (tot 1 november),  
                                            nu vacature                                                                                                                             
Coordinatie Power:                 Chris Otto (tot 1 september), 

                                            nu vacature                                                                                                                      
Coordinatie Scholenproject:     Jan Stoffels                                                                                                                                               

VOG-vertrouwenspersoon:      Wolter Koster 
 
Dit jaar verschenen er weer GildeTijdingen op 20 februari,  

10 maart, 3 april, 3 mei, 29 juli, 1 oktober en 1 december 
om alle vrijwilligers goed op de hoogte te houden van het wel 

en wee van ’t Gilde.  
Om de band met alle vrijwilligers in stand te houden en hun 
te bedanken voor hun vrijwillige inzet heeft het bestuur in 

juni een zakje met fleurige bloemzaden als opfrisser te 
moeten toezenden en in december een Triodoosje met 

Zeeuwse bonbons. 
 
Peter Geysen, secretaris. 
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FINANCIËN 
 
Het jaar 2020 was in veel opzichten een bewogen jaar te 
noemen in het langjarig bestaan van Stichting ’t Gilde de 

Bevelanden. U zult dit ongetwijfeld op meerdere plaatsen 
terugvinden in het jaarverslag, alles onder één 

gemeenschappelijke noemer: de corona pandemie. 
Ondanks dit heftige jaar is de impact op de financiën van ’t 
Gilde zeer beperkt gebleven. Sterker nog, ’t Gilde kon het 

verslagjaar 2020 afsluiten met een exploitatie overschot. Dit 
was voornamelijk te danken aan de welwillende en 

consistente subsidieverlening door alle deelnemende Noord- 
en Zuid-Bevelandse gemeenten. Deze vormt de ruggengraat 
van alle te ondernemen initiatieven en activiteiten voor de 

Bevelandse samenleving door ’t Gilde.   
Wij zijn de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-

Beveland en Reimerswaal daarvoor veel dank verschuldigd! 
 
De vanwege de pandemie door de landelijke overheid 

afgekondigde beperkende maatregelen en restricties 
betekenden het grotendeels stilvallen van de door onze 

vrijwilligers met veel enthousiasme te verrichten activiteiten 
in het verslagjaar. Daardoor stagneerden de inkomsten van 

de “stads- en streekwandelingen”, “POWER” en de “Diverse 
inkomsten, waaronder sponsoring” (o.a. verkoop folders).  
De op basis van het exploitatie overschot gedane toevoegin-

gen aan de voorzieningen zouden bij het hernieuwd opstar-
ten van de diverse activiteiten van ’t Gilde in 2021 wel eens 

goed van pas kunnen komen! 
 
Anderzijds waren door het noodgedwongen uitvallen van de 

diverse activiteiten, de naar evenredigheid daaraan verbon-
den begrote uitgaven voor de verschillende disciplines van  

’t Gilde ook lager. 
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Vanwege de eerdergenoemde gemeentelijke subsidies kon-
den de “vaste kosten” in de vorm van “Administratie, 

bestuur- en overige algemene kosten” en de uitgaven voor 
“Folders en Advertenties” (zie de Winst- en Verliesrekening 
2020) gefinancierd worden. 

 
Door de “intelligente lockdown” vanaf het voorjaar van 2020 

kon de altijd succesvolle en door onze vrijwilligers gewaar-
deerde vrijwilligers dag in april helaas geen doorgang vinden, 
juist nu er vanwege Corona en de bijbehorende sociale 

beperkingen zo’n behoefte aan was. Het daarvoor uitgetrok-
ken bedrag blijft natuurlijk gereserveerd staan voor een 

tijdstip waarbij een en ander wel weer mogelijk zal zijn. 
Wellicht is het dan al zomer of najaar 2021?! 

 
Tussentijds heeft het bestuur gemeend om in de zomer- en 
de winter van 2020 haar vrijwilligers te verrassen met een 

leuke attentie in de vorm van een zakje bloemzaadjes 
respectievelijk een triodoosje bonbons voor de feestdagen. 

Beide cadeautjes waren vergezeld van welgemeende wensen 
om onze mensen die steeds belangeloos ten dienste staan 
voor onze hulpvragers in de regio een hart onder de riem te 

steken. Graag doen wij in de (nabije) toekomst weer een 
beroep op u!  

 
Tot zover mijn verantwoording voor het financiële gedeelte 
van het jaarverslag 2020. 

Tevens was dit mijn laatste financiële jaarverslag als pen-
ningmeester van ’t Gilde. Ik heb het penningmeesterschap 

steeds met veel plezier vervuld en wens mijn beoogd opvol-
ger welgemeend veel succes toe, in de wetenschap dat ik 
een financieel gezonde Stichting met veel potentie 

achterlaat. 
 

Het ga u allen goed! Peter van Eekelen, penningmeester. 
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Balans 2020 Stichting 't Gilde de Bevelanden  
Activa    Passiva   

       

Bank  15.046  Algemene 
reserve 

 4.046 

Beknopt 
exploitatieoverzicht 
2020 

   Voorzieningen  11.000 

Beginsaldo 01-01-
2020 

11.143   Publiciteit 4.750  

Inkomsten 2020 8.107   Projecten 6.250  

Uitgaven 2020 4.204      

Eindsaldo 31-12-
2020 

15.046      

       

Totaal  15.046    15.046 

 

Winst- en Verliesrekening 2020 Stichting 't Gilde de Bevelanden 
Inkomsten   Uitgaven  

     

Subsidies Gemeenten 
4.941  Administratie, bestuur- en 

overige algemene kosten 
1.784 

Opbrengsten Wandelingen 1.482  Folders en Advertenties 699 

Opbrengsten POWER 
70  Reis, opleidings- en 

overige kosten adviseurs 
104 

Overige inkomsten, waaronder 
sponsoring 1.614 

 Reis, opleidings- en 
overige kosten gidsen 

690 

  

 Reis, opleidings- en 
overige kosten 
Samenspraak 

770 

  
 Reis, opleidings- en 

overige kosten POWER 
157 

Exploitatie overschot t.g.v. alg. 
reserve + voorzieningen  

  3.903 

     

Totaal 8.107   8.107 
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INDIVIDUELE ADVIESAANVRAGEN 
 

Ook in 2020 is een beroep gedaan op onze hulp en adviezen. 

In het begin van 2020 zijn er nog adviesaanvragen binnen-
gekomen, daarna zijn door de coronamaatregelen het aantal 
aanvragen drastisch gedaald. 

Enerzijds omdat de mensen thuis geen bezoek konden of 
wilden hebben, anderzijds omdat onze adviseurs ook niet bij 

de aavragers thuis het probleem konden tackelen. 
De meeste aanvragen gaan nog steeds over computers en 
tablets. 

 
De kennis en ervaring van onze adviseurs is en blijft van 

onschatbare waarde. 
Overigens blijft de vraag naar deskundigen ook groot en zijn 
nieuw vrijwilligers zeer welkom. 

Het geeft een goed gevoel dat je iets voor andere mensen 
kunt betekenen. 

 
Voor de inzet van het afgelopen jaar wil het bestuur jullie 
heel hartelijk bedanken en hoopt, zodra dat weer mogelijk is, 

in 2021 weer een beroep op jullie te mogen doen. 
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STADS- EN STREEKGIDSEN 

Bestuur 

 
Het jaar 2020 startte met een nieuwe opzet qua bestuurlijke 

organisatie voor de Stads- en streekgidsen.  
Na ruim 12,5 jaar heeft Klazina van den Berge de organisatie 
rondom de stadsgidsen uit handen gegeven. Op diverse 

manieren is Klazina al voor haar grote inzet beloond en 
toegesproken. Vanaf deze plaats volstaan wij nu dan ook 

met: “Dank en hulde!”. 
 
De bestuurlijke organisatie is vervolgens wat opgesplitst en 

ziet er nu als volgt uit: 
Coördinator algemeen:        Kees Buijs 

Coördinator rondleidingen:  Louis Schigt 
Coördinator externe zaken: Anneke van Waarden-Koets 
Achterwacht rondleidingen: Piet Filius 

Comité Lief en Leed:    Klazina van den Berge-Vos en 
                                        Annelies Louisse 

 
Rondleidingen 
 

Het jaar 2020 kwam wat langzaam op gang waar het gaat 
om de rondleidingen. In het eerste kwartaal hadden we 

slechts 4 aanvragen. Aan twee ervan konden we gehoor 
geven. De andere twee werden door de aanvragers 

afgeblazen i.v.m. het inmiddels om zich heen grijpende 
Covid19-virus. Hierdoor waren we ook genoodzaakt de gratis 
rondleidingen op woensdagmiddag te cancelen.  

 
Vanaf 20 augustus kregen we weer groen licht om –met 

inachtneming van het coronaprotocol– met maximaal 6 
personen op pad te gaan.  
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Dit hield in dat op die manier geen gratis woensdagmiddag-
wandelingen meer konden worden georganiseerd. Deze 

werden derhalve voor dit seizoen geheel geannuleerd.   
Derhalve dit jaar een zeer minieme deelname aan stads-
wandelingen. In het hele jaar ontvingen we 24 aanvragen 

waarvan we er 9 hebben kunnen waarderen. De andere 
aanvragen werden vanwege Corona of om andere redenen 

ingetrokken door de aanvragers. 
 
Wandelingen 

 
In dit verslagjaar werd een aanzet gemaakt voor een nieuwe 

wandeling over de stadswallen van Goes. 
 

Folders   
 
Voor het eerst waren dit verslagjaar ook folders beschikbaar 

in de Engelse en Duitse taal. Dank aan de vertalers en de 
sponsors die door hun financiële steun het uitbrengen van 

deze folders mogelijk hebben gemaakt. De voorraad Neder-
landstalige folders is geslonken. Omdat er nagenoeg geen 
rondleidingen meer plaats konden vinden kochten vele toe-

risten een folder om zelf een wandeling door Goes te lopen. 
 

Enkele data 
 
Juni 2020: alle stadsgidsen ontvangen namens het 

Gildebestuur een attentie in de vorm van een kaart met een 
mooie groet en een zakje bloemzaden. 

2 juli 2020: Klazina ontvangt de Koninklijke onderscheiding 
(die enkele maanden eerder al was toegezegd) in de grote 
Kerk te Goes onder belangstelling van enkele familieleden, 

stadsgidsen, Gildebestuursleden en Gilderelaties. 
15 juli 2020: De uitgestelde jaarlijkse voorjaarsvergadering 

werd deze dag gehouden in Lunchcafé Stadhuis. De vergade- 
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ring werd bijgewoond door 12 stadgidsen en 2 leden van het 
Gildebestuur. Het voorzitten van deze vergadering is voor 

Klazina de laatste activiteit als coördinatrice.  
Voor de stadsgidsen wordt een pet geïntroduceerd. 
20 augustus 2020: Eén keer per jaar bezoekt een 

afgevaardigde van één der disciplines van het Gildebestuur 
een vergadering van het bestuur. Vandaag was het de beurt 

aan de coördinator rondleidingen stadsgidsen. 
7 september 2020: 3 stadsgidsen volgen de vanwege 
corona uitgestelde “Training Rondleiden” in Sas van Gent.  

De cursus wordt georganiseerd door Erfgoed Zeeland. 
18 september 2020: Klazina leidt Margo Mulder, burge-

meester van Goes, rond. Hiermee komt Klazina haar belofte 
na die ze op de dag van de uitreiking van de Koninklijke 

onderscheiding deed aan de burgemeester. 
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29 september 2020: Startbijenkomst projectgroep 
“Blaauwe Steen”. 

21 oktober 2020: Geplande presentatie “busreis door de 
Zak van Zuid-Beveland” door stadsgids Leo Bakker kon geen 
doorgang vinden vanwege de coronamaatregelen. 

Deze presentatie is derhalve verplaats naar het voorjaar van 
2021. 

2 december 2020: Geplande studiebijeenkomst is voorlopig 
verschoven naar het voorjaar van 2021. 
16 december 2020: alle stadsgidsen ontvangen namens 

het Gildebestuur een bonbontraktatie in de vorm van 
Zeeuwse knopen. 

 
Nieuwsbrieven 

 
Vanwege de coronacrisis zijn er duidelijk minder rondleidin-
gen geweest, en daardoor ook mindere contacten tussen de 

gidsen onderling. Daarom hebben we besloten elkaar te 
informeren middels een nieuwsbrief.  

Dit jaar zijn er 7 nieuwsbrieven verstuurd. 
 
Open Monumentendag en Kerstmarkt 

 
Eveneens vanwege corona is de Open Monumentendag niet 

doorgegaan. Als alternatief kwam de gemeente Goes met 
een tiental filmpjes over “monumenten” w.o. de watertoren, 
de Grote kerk en het stadhuis, maar ook molens, sluis “De 

Piet” of de klipper “De Avontuur”.   
Ook de Kerstmarkt heeft geen doorgang kunnen vinden. 

 
Coördinatorenoverleg 
 

De gidsencoördinatoren zijn dit jaar drie keer bij elkaar 
geweest om zaken rondom de stadsgidsen te bespreken en 

te regelen.  
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Door de coördinatoren stadsgidsen zijn afgelopen seizoen  
twee bestuursstukken opgesteld en aan het Gildebestuur 

aangeboden, t.w.: 
1)Lijst van werkzaamheden coördinatoren Gildegidsen 

2)Protocol “Lief en Leed”   
 

Lief en Leed 
 
Het Comité Lief en Leed verzorgde dit jaar diverse keren 

attenties en legde bezoeken af. 
      

Bouw nieuwe website ’t Gilde 
 
Het bestuur van ’t Gilde is bezig met een vernieuwing van de 

website waar ook de activiteiten van de stads- en streek-
gidsen op vermeld worden. De coördinatoren denken mee in 

de opzet hiervan en kijken positief-kritisch naar de opgeno-
men informatie. 
 

Einde VVV-Zeeland 
 

In de loop van 2020 werd duidelijk dat de VVV-Zeeland per 
1-1-2021 zou ophouden te bestaan. Het VVV-kantoor in Goes 
was het voornaamste verkooppunt voor de rondleidingfolders 

en fungeerde als verzamel- en startpunt voor de rondwan-
delingen. Als coördinatoren zijn we samen met ’t Gilde-

bestuur alert geweest op het vinden van een passend alter- 
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natief voor beide functies. Eind 2020 is duidelijk geworden 
dat de gemeente Goes voornemens is een informatiepunt 

te creëren dat de functie van de VVV overneemt. 
 
Samenwerking en activiteiten 

 
Ook dit jaar was er – hoewel minder intensief - een prettige 

samenwerking met de Gemeente Goes, het gemeentearchief, 
Stichting Goes Marketing, VVV-kantoor Goes, Erfgoed 
Zeeland en diverse restaurants. 

  
Statistiek aantal Gildegidsen per 31-12-2020 

 
Goes     15  

Tijdelijk niet inzetbaar    1    
Gestopt      0       
Nieuwe aspirant gidsen    2  

 
Tot slot 

 
Terugkijkend op 2020 kunnen we niet anders concluderen 
dan dat het qua rondleidingen –vanwege corona- een 

teleurstellend wandelseizoen is geweest. Met name maakten 
en maken we ons zorgen om de gratis rondleidingen op de 

woensdagmiddag. We hopen er volgend seizoen weer te 
kunnen staan en de gasten de mooie stad Goes te kunnen 
tonen. 

 
Tevreden zijn we wel op hoe we in samenwerking met het 

gildebestuur het coördinatorschap binnen de stadsgidsen 
vorm hebben kunnen geven. En dat zijn we ook over het 
werk dat we ondanks alles toch nog hebben kunnen leveren. 

 
Louis Schigt, Anneke van Waarden, Kees Buijs, 

gidsencoördinatoren. 
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Samenspraak 
 
Alle migranten, die zich het Nederlands als tweede taal eigen 

willen/moeten maken, kunnen gebruik maken van diverse 
opleidingsmogelijkheden. Naast het cursorisch onderwijs in 
de Nederlandse taal staan Nederlandstalige vrijwilligers de 

migranten bij in het leren gebruiken van de Nederlands taal; 
dit gebeurt door “taalcoaches”. Deze laatste activiteit gebeurt 

in diverse regio’s onder de naam “SamenSpraak”. 
 

Behalve deze migranten wonen er in Nederland nog veel 
meer mensen, voor wie de beheersing van de Nederlandse 
taal (verstaan, spreken, lezen en schrijven) geen 

vanzelfsprekendheid is. In de regio Noord en Zuid-Beveland 
is de Bibliotheek Oosterschelde, in de vorm van Het Taalhuis 

als haar activiteit, hierbij een belangrijke gesprekspartner 
voor SamenSpraak ’t Gilde de Bevelanden. 
 

Taalvragers, die bij het Taalhuis aankloppen voor hulp om 
Nederlands als tweede taal te leren; worden naar 

SamenSpraak doorverwezen. Daarnaast komen taalvragers 
bij SamenSpraak terecht door verwijzing van diverse 
ambtelijke instanties, maatschappelijke en gezondheidszorg. 

De grootste storm is geluwd: het aantal inburgeraars 
vertoont een lichte daling, het aantal aanmeldingen vanuit 

het Taalhuis een stijging. 
 
De hulpvragen zijn als volgt verspreid over de regio: 
 

 Borsele Goes Kapelle Noord 
Beveland 

Reimerswaal Totaal 

1-1-2020 0 16 2 1 10    29 
Nieuwe aanvragen 2 16 3 1 5    27 
Afgesloten 0 12 1 1 2    16 
Aantal 
begeleidingen per 
31-12-2020 

2 16 3 0 2    23 
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Niet alle hulpvragen konden in 2020 worden ingevuld, als 
gevolg van de coronapandemie en de beperkingen in contact 
die dit met zich meebracht, bijv. de sluiting van de 

bibliotheken. 
  

Vanuit de basiscursus taalbegeleider (Taalhuis in samen-
werking met SMWO) hebben zich 2 nieuwe taalcoaches bij 
SamenSpraak aangesloten. Vanuit de werving onder 

potentiële vrijwilligers zijn nog 4 taalcoaches ingestroomd. 
Verder hebben vier collega’s om diverse redenen hun 

activiteiten als taalcoach beëindigd.  
 

Samengevat geeft dit het volgende beeld: 
 
Aantal actieve 
taalcoaches 

Borsele Goes Kapelle Noord  
Beveland 

Reimerswaal Overige 

1-1-2020 3 15 1 2 7     0 

gestopt 0 2 0 0 2     0 

bijgekomen 2 2 1 0 0     1 

31-12-2020 5 15 2 2 5     1 

 
De activiteit van SamenSpraak ’t Gilde de Bevelanden is een 

in de regio breed gedragen activiteit onder mensen die als 
vrijwilliger hun steentje willen bijdragen aan de samenleving. 

De vrijwilligers werden door omstandigheden beperkt in hun 
activiteiten. Een woord van dank en waardering voor de inzet 
van de vrijwilligers is hoe dan ook meer dan terecht. 

De coördinatie van SamenSpraak Gilde de Bevelanden, is per 
eind maart 2020 overgegaan van Lou van Erp naar Anne 

Flour en Loekie Cornelisse. 
 
Anne Flour, coördinator SamenSpraak. 
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POWER, VEERKRACHT OP LEEFTIJD 
 
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een 

gemis van een hechte, emotionele band met anderen of je 
hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. 
Eenzaamheid kan gepaard gaan met kenmerken zoals 

gevoelens van leegte, verdriet, angst, zinloosheid en soms 
lichamelijke klachten. 

Deze gevoelens hebben invloed op je gezondheid, welzijn en 
kwaliteit van leven. 

 
POWER is een concept voor gemeenschapsvorming voor en 
door senioren. Deelnemers krijgen een reeks inspirerende 

workshops aangeboden, waarin zij aan de hand van de vijf 
levensdomeinen een nieuw ontwerp maken voor hun eigen 

toekomst.  
De deelnemende ouderen maken voor zichzelf de balans op: 
hoe sta ik ervoor en wat wil ik aanpakken op het gebied van 

sociale relaties en dagelijkse activiteiten. 
 

Gebleken is dat dit inspirerende project in een behoefte voor-
ziet en dat het zijn doelstellingen waarmaakt. Het geheel 
drijft op het enthousiasme van getrainde vrijwilligers.  

Al met al een mooie actie tegen eenzaamheid! 
 

In februari 2020 is enthousiast gestart met een nieuwe serie 
workshops, maar helaas moest de vijfde en laatste workshop 
geannuleerd worden door de beperkingen die corona 

veroorzaakte. 
On-line zijn de deelnemers daarna toch nog bezig geweest 

met o.a. hun plannen voor de toekomst en daarna zijn we er 
alsnog in geslaagd om deze vijfde workshop af te sluiten 
zoals we dat altijd doen.  

 
 

 
 
 

 

      20                            JAARVERSLAG 2020 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Het werd een bijeenkomst in een grotere ruimte van het 

SMWO (geheel volgens de corona-richtlijnen toen er 
versoepelingen waren) wat zeer gewaardeerd werd door de 
deelnemers. 

 
We hadden het plan om POWER workshops in het najaar van 

2020 te organiseren maar dit bleek al snel niet haalbaar door 
het voortduren van de pandemie. 
We hopen nu in het najaar van 2021 de POWER workshops 

weer op te kunnen starten.  
 

Ook hier hartelijke dank voor de inzet en het meedenken 
over de (on)mogelijkheden voor het organiseren van 
workshops door de trainers. 

 
Namens de Power trainers. 
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Scholenproject 
 
Zoals voorgaande jaren waren de vrijwilligers van het 

scholenproject èn de leerlingen enthousiast om verder te 
gaan met de workshops techniek/handvaardigheid op de 
basisscholen in de gemeente Borsele. 

 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 waren we dan ook weer 

gestart met deze activiteiten waarbij er enkele series 
workshops werden gegeven in de maanden september-

december 2019. De eerste serie workshops in 2020 zou 
worden gegeven medio maart maar helaas begonnen toen 
ook de maatregelen rondom Corona.  

 
Tijdens deze workshops is het niet mogelijk om voldoende 

afstand te houden dus werd besloten om deze uit te stellen 
tot het weer “veilig” zou zijn. Helaas werd het niet veilig en 
werden alle workshops voor de rest van dit schooljaar 

geannuleerd. 
 

De workshops met textiele werkvormen, zoals aan-gekondigd 
in het jaarverslag 2019, zijn wel doorgegaan maar niet onder 
de vlag van ’t Gilde de Bevelanden. 

 
Jan Stoffels, coördinator scholenproject. 
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Public Relations 
 
In het voorjaar is het Jaarverslag 2020 geproduceerd om aan 

onze vrijwilligers, de media en onze subsidiegevers duidelijk 
te maken waar ’t Gilde voor staat en wat er door ’t Gilde 
allemaal wordt georganiseerd ten behoeve van de inwoners 

van de Bevelanden en de passanten. 
 

De foto’s in dit Jaarverslag zijn verzorgd door J. van den 
Boom (p. 2), Gem. Goes (p. 4, 14 en 22), Shutterstock (p. 6, 

9 en 21) en L. van Erp (p. 10, 12 en 16). 
In 2020 is er weer extra publiciteit geweest in de vorm van 
de gepubliceerde interviews in de kranten en het landelijke 

blad van Gilde Nederland. 
 

Er is druk gewerkt aan de productie van een Engelstalige en 
Duitstalige folder voor de ‘Wandeling door de historische 
binnenstad van Goes’. Deze folders zijn in het voorjaar van 

2020 verschenen. 
 

Om de communicatie naar alle vrijwilligers optimaal te 
houden zijn er in 2019 totaal 7 GildeTijdingen samengesteld 
en verspreid. 

De georganiseerde en geplande vrijwilligersmiddag is door de 
coronaproblemen helaas niet doorgegaan. Om de band met 

onze vrijwilligers toch te behouden en te optimaliseren is in 
juni een zakje met bloemenzaden met een bedankje naar alle 
vrijwilligers gestuurd en in december een triodoosje met 

Zeeuwse bonbons. 
 

Er is druk gewerkt aan een nieuwe website. Alle coördina-
toren hebben hun inbreng daarin gehad, waarvoor dank.  
 

Jan van den Boom, coördinator Public Relations  
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Secretariaat  

Telefoonnummer 06-53 18 02 68  

E-mailadres: info@gildedebevelanden.nl  

 

SamenSpraak  

Telefoonnummer 0113-21 50 90  

E-mailadres: samenspraak@gildedebevelanden.nl  

 

Adviesaanvragen  

Telefoonnummer 06-14 53 06 01  

E-mailadres: aanvragen@gildedebevelanden.nl  

 

Stad- en Streekgidsen Gidsen  

Telefoonnummer 06-14 53 03 19  

E-mailadres: stadsgidsen@gildedebevelanden.nl  

 

Power  

E-mailadres: power@gildedebevelanden.nl  

 

Scholenproject 

E-mailadres: info@gildedebevelanden.nl  

 

 

 

Website www.gildedebevelanden.nl 
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