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VOORWOORD 

 
 
In het jaarverslag dat voor u ligt is te zien dat alle activiteiten, ondanks de nodige wisselingen in het 
bestuur, goed draaien. Dat wijst op een grote interne kracht en zelf oplossend vermogen. 
De ruim 150 vrijwilligers van Gilde Alkmaar hebben meer dan 1.200 deelnemers (fietsers, wandelaars, 
anderstaligen en leerlingen): 

 voorzien van  informatie over de stad en zijn omgeving met het fietsen en het wandelen, 

 begeleid bij hun schoolcarrière, in de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, 

 geholpen de Nederlandse taal te leren, zodat ze zich in ons land thuis voelen en beter functioneren. 
 

De bijzondere waardering voor het vrijwilligerswerk van Gilde Alkmaar bleek o.a. toen de bestuurs-
secretaris en  wandelcoördinator de zilveren Gildespeld kregen uitgereikt  
Ook als blijk van waardering kreeg de fietscoördinator op voordracht van het bestuur van Gilde Alkmaar in 
het stadhuis de onderscheiding “held van Alkmaar” opgespeld. 
 
Met het aantreden van een nieuwe voorzitter en penningmeester eind 2013 is het bestuur tot vier leden 
verdubbeld, maar daarmee nog niet op volle sterkte. Tot die tijd had het bestuur ruim een half jaar bestaan 
uit twee oud-bestuursleden, met boekhoudkundige ondersteuning van de oud-penningmeester. Het 
aantrekken van nieuwe bestuursleden heeft de komende tijd prioriteit.  
 
De activiteiten worden uitgebreid in het verdere verslag beschreven. Omdat wij er trots op zijn geef ik deze 
hier kort weer:  

 De wandelgidsen hebben meer mensen rondgeleid door Alkmaar dan het voorgaande jaar. De 
wandelcoördinator heeft het stokje overgedragen aan zijn opvolger. 

 Het in het begin verregende fietsseizoen is in de loop van het jaar ingehaald met mooi fietsweer  en 
goed bezochte tochten.  

 Coach4you is onder leiding van de coördinator en het kernteam gegroeid in zowel het aantal coaches 
en leerlingen als het werkgebied. Onderzoek heeft aangetoond dat de coaching vruchten afwerpt. 

 Bij Samenspraak is de coördinator samen met enkele teamleden naast de bestaande Huiskamerkring 
van vrouwen gestart met een Taalkring van mannen én vrouwen. Verder is in samenwerking met 
Humanitas een start gemaakt met uitbreiding van de doelgroep voor de taalbegeleiding tot alle 
laaggeletterden en uitbreiding van het pakket tot reken- en computervaardigheid. 

 
Het bestuur gaat zoals gemeld in 2014 extra aandacht besteden aan zijn uitbreiding.  
Andere prioriteiten zijn het moderniseren van de statuten en  het volgen van en inspelen op de 
ontwikkelingen op maatschappelijk en economisch gebied die ook het vrijwilligerswerk kunnen raken. 
Als het bestuur op sterkte is komen hopelijk nieuwe activiteiten, waarover in 2013 al gesproken is, weer in 
beeld.   
 
 
Lucas Zimmerman,  
voorzitter 
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HISTORIE EN MISSIE 

 
 
Stichting Gilde Alkmaar is een organisatie die bemiddelt bij de belangeloze overdracht van de kennis, kunde 
en ervaring van maatschappelijk betrokken vrijwilligers aan particulieren en non-profitorganisaties. De 
Stichting Gilde Alkmaar is in 1991 opgericht onder de koepelorganisatie Gilde Nederland en een van de 
circa 65 lokale Gilden in Nederland.  

 
 

Hoe de missie zich vertaalt in de praktijk is afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappij en de 
lokale behoeften. De Gilden willen de maatschappij dienen met activiteiten die andere 
(vrijwilligers)organisaties om een of andere reden niet invullen.  
 
Oorspronkelijk waren binnen de Gilden vooral vrijwilligers actief die door pensionering of om andere 
redenen niet meer aan het reguliere arbeidsproces deelnamen. Intussen zijn het echter steeds vaker ook 
jongere vrijwilligers die zich naast hun betaalde baan op projectbasis voor de maatschappij willen inzetten.  
 
 
 
 

ORGANISATIE 
 

 

Samenstelling bestuur en coördinatoren 

 
 
Bestuur 
Voorzitter Lucas Zimmerman 
Secretaris Betty de Boer 
Penningmeester Siem de Haan 
Bestuurslid Jan Hendriks 
 
 
Coördinatoren 
Fietstochten Frans Beudeker 
SamenSpraak Tilly Bestevaar 
Ondersteuning laaggeletterden Jeanette Huisman 
Stadswandelingen Peter de Rover 
Coach4you Joop van der Westen 
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BESTUUR EN BELEID 

 
 
Het bestuur vergaderde in 2013 veertien keer, in wisselende samenstelling. Vijf keer waren daarbij de 
coördinatoren van de activiteiten aanwezig.  
De wisselende samenstelling had ermee te maken dat de voorzitter in april en de penningmeester in juli 
2013 afscheid namen. De voorzittersfunctie werd vanaf april waargenomen door oud-voorzitter Jan 
Hendriks. Eind oktober werd Lucas Zimmerman voorzitter van het bestuur en in de decembervergadering 
werd een nieuwe penningmeester benoemd, waarmee het bestuur nu uit vier leden bestaat. Er is plaats 
voor minimaal vijf, hetgeen betekent dat we nog steeds naar aanvulling zoeken. Hoe groter immers de 
bestuurskracht, hoe meer we aan activiteiten kunnen (be)sturen. 
Tot ons geluk konden wij in de periode zonder penningmeester voor de financiële administratie een beroep 
doen op Janny Westerhuis, die eerder als penningmeester deel van het bestuur had uitgemaakt.  
 
Op 24 april kwamen de Gilden van de regio Noord-Holland Noord bijeen in Purmerend en op 22 november 
was Gilde Alkmaar gastheer van de halfjaarlijkse bijeenkomst. Tot deze regio behoren de Gilden van 
Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Monnickendam, Oostelijk West-Friesland en Purmerend en 
omstreken. De regiobijeenkomsten hebben als doel de onderlinge band te versterken en te leren van 
elkaars ervaringen en plannen. Ten behoeve van de afstemming tussen het bestuur van Gilde Nederland en 
de regionale Gilden worden regionale vergaderingen door een vertegenwoordiger van Gilde Nederland 
bijgewoond.  
Gilde Nederland heeft een landelijke raad van afgevaardigden, waarin namens de regio Noord-Holland 
Noord een vertegenwoordiger van Gilde Purmerend e.o. participeerde. Twee maal organiseerde Gilde 
Nederland bijeenkomsten voor de voorzitters van de lokale Gilden en eveneens twee maal voor de lokale 
wandelcoördinatoren. 
 
Het jaar 2013 werd op 26 januari ingeluid met een nieuwjaarsbrunch voor alle vrijwilligers van Gilde 
Alkmaar. Twee Gildevrijwilligers, wandelcoördinator Rinus Bruckman en secretaris Betty de Boer, kregen bij 
die gelegenheid door Wim van Oosten, voorzitter van Gilde Nederland, de zilveren Gildespeld uitgereikt.  
Het nieuwjaarsevenement is bedoeld als ontmoetingsmoment en bewijs van waardering voor alle 
vrijwilligers die zich bij hun inzet voor de samenleving laten bemiddelen door Gilde Alkmaar.  
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JAARVERSLAGEN  ACTIVITEITEN 

   

 Begeleide fietstochten worden door de fietsgidsen van Gilde Alkmaar in verband met 

de weersomstandigheden voornamelijk in de zomermaanden gereden.  
Jaarlijks zijn er tochten van 30, 50 en 70 km, om fietsers in diverse stadia van fietsvaardigheid in staat te 
stellen mee te doen. De tochten van 30 km vormen de boventoon; in 2013 stonden er elf op het 
programma.  Vijf tochten waren 50 km lang en voor de diehards waren er twee tochten van 70 km. 
 
Verloop fietsseizoen 
Het seizoen werd op 17 april geopend met de jaarlijkse fietsgidsendag, deze keer naar Afie’s Nobelhuis in 
Egmond Binnen: een wonder van allerlei naïeve kunstvormen en voorwerpen, waar ook een heerlijke lunch 
werd geserveerd. 
Topper in het fietsmuseum was (opnieuw) de pontjesroute met 32 deelnemers. Ook de tochten naar de 
Poelboerderij in Wormer, aardbeienkwekerij Broersen in Warmenhuizen en de sfeervolle gemeente De Rijp 
(die vanaf 2015 bij de gemeente Alkmaar hoort!) scoorden goed. 
Als altijd was het weer een paar keer spelbreker: drie maal moest de tocht afgelast worden. 
Op 30 oktober was de seizoensluiting voor fietsgidsen en bestuursleden. Bij petanquevereniging Celeritas in 
de Daalmeer werd een spannende competitie gespeeld, waarna de leerlingen van restaurant l’Avenir in PCC 
Oosterhout de deelnemers een professioneel diner voorschotelden.   
 
Zeker zo belangrijk als het fietsen zelf zijn de gezelligheid en de sociale contacten, die niet zelden leiden tot  
blijvende vriendschappen. 
 

Cijfers 
Fietsgidsen            19 
Fietstochten voor Gilde Alkmaar         16 
Fietstochten voor De Wering (w.o. een e-biketocht)           3 
Afgelaste fietstochten i.v.m. slecht weer            3 
Deelnemers       280 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 

 



 

 
Rabosponsortocht 
Met hun deelname aan de Rabosponsortocht op 8 juni verdienden de fietsgidsen € 300,00 voor Gilde 
Alkmaar.  
 
Held van Alkmaar 
Zo mag Frans Beudeker zich sinds eind 2013 noemen. Gezien zijn vele vrijwillige activiteiten, niet alleen bij 
Gilde Alkmaar, is dat geheel terecht.                  

 
 

    SamenSpraak en ondersteuning laaggeletterden   
 
 
SamenSpraak is het taal- en integratieproject van Gilde Nederland, dat lokaal door Gilde Alkmaar wordt 
uitgevoerd. Nederlandse vrijwilligers worden gekoppeld aan anderstaligen om hen te helpen de 
Nederlandse taal in de praktijk te oefenen en in te burgeren in de maatschappij. 
 
Cijfers 

 Koppelingen van taalbegeleiders en anderstaligen  132 *) 

 Anderstalige vrouwen     103 *) 

 Anderstalige mannen     29 *) 

 Leeftijd anderstaligen     voor het merendeel 25 – 50 jaar 

 Landen van herkomst     42 

 Opleidingsniveau anderstaligen    75% midden- en hoogopgeleid,  
25% laagopgeleid 

 
*)    Dit is inclusief de deelnemers aan de gespreksgroepen; zij hebben veelal individuele taalhulp en nemen 
daarnaast deel aan een gespreksgroep. 
 
Ondersteunende en recreatieve activiteiten 

 Er zijn twee gespreksgroepen  
o De SamenSpraak HuiskamerKring, waar rond zeven hoogopgeleide anderstalige vrouwen onder 

leiding van taalbegeleiders met elkaar over diverse thema’s spreken. Zij komen eenmaal per 
veertien dagen bij elkaar, telkens bij een deelnemer thuis. Deze gesprekgroep draait al enkele 
jaren in wisselende samenstelling. 

o De in september 2013 gestarte gespreksgroep SamenSpraak TaalKring. Deze groep van 
ongeveer twintig personen is voor hoogopgeleide anderstalige mannen en vrouwen. Ze komen 
tweewekelijks samen in de vestiging van Bibliotheek Kennemerwaard in het centrum van 
Alkmaar, om aan de leestafel in kleine groepjes te discussiëren over wisselende thema’s. Ook 
deze groep wordt begeleid door een team van taalbegeleiders. 
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 Bezoek aan de midgetgolfbaan  
Op 27 april brachten taalbegeleiders en anderstaligen een bezoek aan de midgetgolfbaan in Bergen. 
Gelukkig was het deze dag droog en brak een mager zonnetje door. De deelnemers hadden lekkere 
hapjes meegenomen en de bijeenkomst werd dan ook heel  gezellig afgesloten. 

 Informatieavond in de bibliotheek 
Taalbegeleiders van Gilde SamenSpraak en Humanitas kwamen naar de bibliotheek voor een 
rondleiding. Er was vooral veel belangstelling voor het digitale aanbod.  

 Lezing taalbegeleiders Gilde SamenSpraak en Humanitas 
Op 12 november verzorgde  Merel Borgesius, docente Nederlandse taal 2 en examinator, een lezing 
over het verwerven van een tweede taal, wat anderstaligen op school leren, de verschillende 
taalniveaus, de examens en spreekvaardigheid. 

 Muziekavond 
Srdjan Kekanovic, begin jaren ’90 gevlucht uit de Balkan, zong voor taalbegeleiders en anderstaligen in 
zijn moedertaal, maar ook in het Nederlands. Hij lardeerde de avond met diverse, vaak komisch getinte 
verhalen over zijn ervaringen in Nederland. Het werd een heel mooie en vrolijke avond. 

 En verder… 
o Met regelmaat ontvingen de taalbegeleiders nieuwsbrieven en was er overleg tussen 

taalbegeleiders en coördinator. 
o Feestelijke maaltijd in kerstsfeer 

Zonder de inzet en betrokkenheid van de taalbegeleiders zou het succes van SamenSpraak niet 
mogelijk zijn. Daarom kregen zij een feestelijk diner in het Horizon College in Heerhugowaard 
aangeboden. Na afloop ontving ieder een doos heerlijke handgemaakte bonbons. 
 

 

Ondersteuning laaggeletterden is een activiteit in opbouw en feitelijk een verbreding van de doelgroep 
voor taalbegeleiding tot alle laaggeletterden. Voor deze verbreding is op pilotbasis gekozen op 
gemeentelijk beleidsniveau. Leidraad daarbij is het landelijk binnen de Stichting Lezen & Schrijven ontstane 
besef dat er in Nederland nog (te) veel mensen zijn die door een of andere oorzaak geen of onvoldoende 
vaardigheid in lezen en schrijven hebben meegekregen. 
 
Het format lijkt op dat van SamenSpraak en is feitelijk een verbreding van de doelstelling: Koppels van 
laaggeletterden en door scholing ondersteunde vrijwilligers worden samengebracht om niet alleen de 
taalvaardigheid te verbeteren, maar in het verlengde daarvan ook de reken- en computervaardigheid te 
verbeteren. 
Coördinator Jeanette Huisman is in dit stadium vooral bezig  met het verzamelen van informatie en 
documentatie bij de Gilden die op dit gebied al actief zijn. 
 
Bij deze activiteit wordt lokaal, net als bij SamenSpraak, samengewerkt met Humanitas Noord-
Kennemerland. Ook de Bibliotheek Noord-Kennemerland is bij deze samenwerking betrokken, evenals   
EdINOVA, dat de deskundigheidsbevordering verzorgt van vrijwilligers die zich ervoor willen inzetten. 
Daaruit voortgekomen is de vorming van het Taalhuis in de centrale bibliotheek van Alkmaar, waarin 
SamenSpraak en de Ondersteuning laaggeletterden een kamer hebben.  
  
In de voorbereidingsfase is verder een Bondgenootschap laaggeletterdheid Noord-Kennemerland, van de 
stakeholders die samenwerken om laaggeletterdheid te bestrijden en het maatschappelijk participeren van 
hen die daaronder lijden te verbeteren.  
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 Stadswandelingen vormen nog steeds de meest bekende activiteit van Gilde Alkmaar. 

Alkmaarders kennen Gilde Alkmaar vooral van de groepen wandelaars die onder leiding van stadsgidsen de 
binnenstad doorkruisen. 
 
De start 
Mede door bestuursperikelen was het geen gemakkelijke start voor Ab Schendelaar, de op 1 januari 2013 
aangetreden coördinator van de wandelgidsen. De wandelgroep prijst zich gelukkig dat de stabiele 
kantoorsituatie ervoor zorgde dat de stadsgidsen daarvan niet de dupe werden. 
 
De wandelingen 
En dus werd er ‘gewoon’ gewandeld.  

 Er waren in de zomermaanden open wandelingen (waarvoor geen aanmelding vooraf nodig is) op 
dinsdagavonden en overdag op een viertal data. Het is altijd spannend voor de ingeroosterde gidsen 
hoeveel mensen daarop afkomen. 

 Aanvragen voor groepswandelingen kunnen zowel commercieel als niet-commercieel van aard zijn. 
Voor deze categorieën gelden verschillende tarieven. 

 Bijzonder en een extra reclame voor Gilde Alkmaar was de door Peter de Rover op verzoek van de Orde 
van Weefsters in Alkmaar ontworpen religieuze stadswandeling, die op de Open Monumentendagen 
(14 en 15 september) veel belangstelling trok. 
 

In 2013 leidden de dertien stadsgidsen 827 wandelaars rond, een toename van 25% ten opzichte van 2012. 
Die toename kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de aandacht die wij van de dag- en 
weekbladen in Alkmaar en omgeving kregen en door de extra reclame van Alkmaar Prachtstad. 
 
 

   
 
Meten is weten 
Wij willen graag weten hoe de deelnemers hun stadswandeling – en stadsgids – hebben ervaren. Om zich 
daarover uit te spreken krijgen de deelnemers aan stadswandelingen enquêteformulieren. Die laten zonder 
uitzondering een heel positieve beoordeling zien en daarop zijn de stadsgidsen best trots. Een goede 
promotie voor Gilde Alkmaar en zeker ook voor de stad Alkmaar. 
 
Jaarlijks organiseert Gilde Nederland een Wandelcoördinatorendag. In 2013 viel Wageningen de eer ten 
deel om op 10 oktober de dag te organiseren en als gastheer op te treden. Gilde Alkmaar werd op die dag 
vertegenwoordigd door aankomend wandelcoördinator Peter de Rover. 
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Opleiding stadsgidsen 
Het opleidingstraject van stadsgidsen bestaat uit: 

 een uitgebreide informatiemap waarvan zij zich de inhoud bewijsbaar eigen moeten maken; 

 een aantal keren meelopen met rondleidingen die door bestaande ervaren gidsen worden verzorgd; 

 zelf enkele rondleidingen verzorgen in aanwezigheid van de wandelcoördinator.  
 
Cijfers 

 stadsgidsen         13 

 groepswandelingen        47 

 open wandelingen      12 

 deelnemers    827 
 

 

  Coach4you is een door Gilde Nederland geïnitieerde activiteit naar het voorbeeld 

van School to School.  In 2007 startte Gilde Alkmaar met een pilot van twee coaches en twee leerlingen. 
Inmiddels begeleiden 36 vrijwillige coaches 42 leerlingen.  
 
Het doel van Coach4you is om leerlingen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan en van 
wie te verwachten valt dat zij daar problemen ondervinden gedurende de brugklasperiode te begeleiden. 
Het unieke aan de begeleiding is de methodiek, waarbij de coaches de leerling thuis bezoeken in de 
aanwezigheid van een ouder/verzorger. Zo worden deze actief betrokken bij het coachingsproces.  
De coaches worden ondersteund met cursussen en kunnen altijd een beroep doen op hun teamleider.  
Er zijn regelmatig intervisiebijeenkomsten waar vraagstukken op deskundige wijze behandeld worden.  
Coaches en teamleiders ontmoeten elkaar op thema-avonden waar ervaringen uitgewisseld worden en  
interne of externe deskundigen informatie geven en vragen beantwoorden over het begeleiden van 
jongeren.  
 
Alle basisscholen in Alkmaar worden door Coach4you benaderd en we zien een toename van het aantal 
aanmeldingen. De gemeente Alkmaar die momenteel de subsidie verstrekt, is voorstander van een 
samenwerkingsverband met organisaties die de activiteiten van Coach4you aanvullen. Ook wordt verwacht 
dat Coach4you haar aandachtsgebied uitbreidt tot Groot Alkmaar. Inmiddels is er gevorderd overleg met 
verwante organisaties.  
 
Cijfers 2013  

 Contacten met basisscholen (bezoek of e-mail):  45 

 Actieve coaches:            36 

 Leerlingen in het programma          42 
    

                     
De jaarlijkse stijging van het aantal aanmeldingen van leerlingen en de gewenste uitbreiding naar 
omliggende gemeenten duiden op een toenemende behoefte, terwijl de subsidiëring van Coach4you aan 
het einde van het schooljaar 2013/2014 ophoudt. Voor verdere structurele financiële ondersteuning zullen 
wij een beroep doen op de gemeente.  
 
Resultaten coachingstraject 
De conclusies van wetenschappelijk onderzoek door de universiteit van Groningen tonen aan dat de 
inspanningen van Coach4you vruchten afwerpen. De aspecten positief zelfbeeld, geloof in eigen kunnen en 
tevredenheid scoorden aanzienlijk beter na het beëindigen van een coachingstraject. 
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FINANCIEEL VERSLAG GILDE ALKMAAR 

 
 
 
 

2013 2012 2013 2012

Kas 104 171 Eigen vermogen 16.903 9.412

RABO rekening-courant 4.169 1.115 Bestedingsreserve C4y 5.685 5.635

RABO spaarrekening 28.342 30.641 Subsidie Coach4you 2012/2013 0 6.510

Inventaris en automatisering 2 2 Subsidie Coach4you 2013/2014 6.900 0

Te vorderen subsidie 2013 SamenSpraak 2.000 0 SamenSpraak -238 2.112

Overlopende passiva 5.366 4.739

Resultaat 3.521

Totaal 34.616 31.929 Totaal 34.616 31.929

2013 2012 2013 2012

Subsidie Gemeente Alkmaar 11.400 11.700 Huur 3.920 5.000

Subsidie SamenSpraak 4.112 4.847 Verzekeringen 31 0

Subsidie Coach4you 6.510 0 Drukwerk 204 231

Bemiddelingen 0 0 Porti 186 277

Stadswandelingen 3.610 2.850 Administratiekosten 651 287

Fietstochten 1.884 1.706 Contributies 145 189

Diverse opbrengsten 466 1.047 Reiskosten 0 93

Organisatiekosten 623 248

Vrijwilligerskosten 3.564 969

Telefoon, internet 796 727

PR 1.056 315

Bankkosten 130 167

SamenSpraak 4.350 3.161

Afschrijving 0 444

Coach4you 6.460 4.693

Stadswandelingen 922 636

Fietstochten 1.162 1.193

Resultaat 3.782 3.520

Totaal 27.981 22.150 Totaal 27.981 22.150

Financieel verslag Gilde Alkmaar 2013 (bedragen in €)

Balans

Resultatenrekening

inkomsten uitgaven
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SLOTWOORD 

 
 
Het bestuur dankt allen die zich in 2013 voor Gilde Alkmaar hebben ingezet: coördinatoren, 
kantoormedewerkers, coaches, taalbegeleiders, fietsgidsen, wandelgidsen en alle anderen die direct of 
indirect aan ons werk hebben bijgedragen. 
 
Aan de gemeente Alkmaar is de Stichting Gilde Alkmaar dank verschuldigd voor de subsidie die het mogelijk 
maakte haar activiteiten voor de samenleving uit te voeren.  
 
De Vrijwilligerscentrale Alkmaar danken wij voor haar ondersteuning bij de werving van vrijwilligers op alle 
gebieden waarop wij actief zijn. 
 



____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Jaarverslag 2013, Stichting Gilde Alkmaar 12/12 

 
 
 
 

 
 

 

is een organisatie van maatschappelijk betrokken vrijwilligers die bemiddelt in 
belangeloze overdracht van kennis, kunde en ervaring door middel van 

 

 leerlingencoaching 
 

 taal-, reken en computerbegeleiding voor allochtonen en autochtonen 
 

 fietstochten 
 

 stadswandelingen 
 

Wilt u meer over ons weten? 
Heeft u advies nodig of zelf kennis en ervaring aan te bieden? 

Wilt u meedoen aan een van onze activiteiten? 
 

Bezoek onze website, bel, mail of kom langs! 
 

Kantooradres: Muiderwaard 240 
  1824 XV Alkmaar 

 
Telefoon:  072 – 515 4869 

 
E-mailadres:  gildealkmaar@hetnet.nl 

 
Website:  www.gildealkmaar.nl 

mailto:gildealkmaar@hetnet.nl
http://www.gildealkmaar.nl/

