Jaarverslag 2014 Stichting Gilde Alkmaar
Voorwoord
Met de inzet van de 140 vrijwilliger hebben we zo’n 1900 deelnemers bediend bij het wandelen
in de binnenstad en het laten zien van de omgeving met de fietstochten. Achtstegroepers
hebben we geholpen bij hun opstap naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs,
anderstaligen leerden we onze niet-makkelijke taal en brengen hun wat bij van de lokale
cultuur.
Voor de twee activiteiten met onderwijselementen (SamenSpraak en Coach4you) lijkt de
financiële ondersteuning af te nemen. Daarom moeten we met de lokale politiek in gesprek
blijven en op zoek gaan naar andere sponsors voor deze activiteiten. Deze sociale activiteiten
zijn voor de kennismaatschappij belangrijke bijdragen aan het leren, waarvoor de vrijwilligers
paraat staan. Maar voor hun ondersteuning zijn financiële middelen nodig.
Aan het verbeteren van de randvoorwaarden om het vrijwilligerswerk te doen is gewerkt door
uitbreiding van het bestuur tot in totaal vijf personen. Daarnaast zijn tijdens de Beursvloer,
georganiseerd door De Waaier, een notaris en een accountant bereid gevonden ons te helpen
met de modernisering van de statuten en de jaarrekening.
De oriëntatie op nieuwe activiteiten gaat door, maar gebrek aan menskracht belette tot nu toe
de realisering daarvan.
Voor het overleg met coördinatoren is ten behoeve van de effectiviteit een andere opzet
gekozen, die in 2015 vervolmaakt zal worden.
Alle activiteiten hebben goed gedraaid. In de eigen bijdragen van de verschillende activiteiten
is dat weergegeven.
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gilde Alkmaar, waarin dit alles uitgebreid aan
de orde komt.
Lucas Zimmerman,
voorzitter Gilde Alkmaar
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Historie en Missie
Stichting Gilde Alkmaar is een organisatie die bemiddelt bij de belangeloze overdracht van
kennis, kunde en ervaring van maatschappelijk betrokken vrijwilligers aan particulieren en
non-profitorganisaties. Stichting Gilde Alkmaar is in 1991 opgericht onder de koepelorganisatie
Gilde Nederland en is één van de ca. 60 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 één 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 er 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
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Lucas Zimmerman
Betty de Boer (tot 1 juli 2014), Jan Hendriks
Siem de Haan
Jan Hendriks
Marit Agenant

Coördinatoren
Fietstochten
SamenSpraak
Stadswandelingen
Coach4you

Frans Beudeker
Tilly Bestevaar
Peter de Rover
Joop van der Westen

Kantoorbeheerder

Betty de Boer

BESTUUR EN BELEID
Het bestuur heeft zich in 2014 tijdens de bestuursvergaderingen (11) onder andere bezig
gehouden met mogelijkheden tot het opstarten van nieuwe activiteiten zoals Jeugd &
Techniek, Huiswerkhulp aan basisschoolleerlingen en POWER, een nieuw project van Gilde
Nederland gericht op vergroting van de inzet van ouderen. Daarbij werd geconstateerd dat
voor het aanpakken van nieuwe activiteiten eerst uitbreiding van het bestuur nodig was.
Een ander onderwerp was aanpassing van de statuten. Voor de sinds 2010 voorgenomen
statutenwijziging is via de Beursvloer, georganiseerd door De Waaier in november
notarisexpertise gevonden. Op de Beursvloer is ook contact gelegd met een accountant voor
de controle van de jaarrekening 2014.
Het overleg met de coördinatoren was in 2014 anders van opzet dan in de voorgaande jaren.
Aan het begin van de zomer kwamen bestuur, coördinatoren en teamleden bij elkaar voor een
informele borrel. Aan het eind van het jaar heeft het bestuur met elke coördinator apart
overleg gevoerd over de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende
jaar.
Zoals bij elke (vrijwilligers)organisatie komen en gaan vrijwilligers. Zo ook bij het bestuur;
daar legde de secretaris (Betty de Boer) in de tweede helft van het jaar haar functie neer.
Haar werkzaamheden als kantoorbeheerder zette zij voort. Aan het eind van het jaar zijn
nieuwe bestuursleden aangetreden voor de functies van bestuurslid (Marit Agenant) en
secretaris (Annemieke Beerse).
Het afgelopen jaar heeft verder in het teken gestaan van andere grote en kleine
veranderingen. Voor Gilde Alkmaar waren de veranderingen bij de gemeente het meest van
belang. Gemeenten moeten, na het overhevelen van de taken op het gebied van jeugd, zorg
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en werk, met minder geld meer werk verrichten. Dat kan vooral consequenties hebben voor
SamenSpraak en Coach4you.
 Fietsen en wandelen, onze recreatieve activiteiten, genereren hun eigen inkomsten en
zouden pas van gemeentelijke bezuinigingen last hebben als de waarderingssubsidie wordt
gekort, omdat dat de handhaving van de kantoorfunctie zou bemoeilijken. Daarvan is tot
heden geen sprake.
 Bij Coach4you hebben bestuur en coördinator in een gesprek met de gemeente de subsidie
voor het schooljaar 2014 – 2015 veilig kunnen stellen. Voor de daaropvolgende jaren moet
worden uitgekeken naar nieuwe financieringsbronnen. Om die reden is in de begroting een
voorziening getroffen om ook in het schooljaar 2015 -2016 de doelgroep, leerlingen van
groep acht van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs, te kunnen
helpen.
 Bij SamenSpraak staat de werkwijze onder druk omdat de rijks- en gemeentelijke
overheden anders zijn gaan kijken naar het taalonderwijs aan volwassenen met een
achterstand. Niet alleen anderstaligen, maar alle Nederlanders met een taalachterstand
behoren nu tot de doelgroep. Daarnaast is verbetering van reken- en
computervaardigheden aan de doelstelling toegevoegd.
Op gemeentelijk niveau werd besloten om de activiteit bij één partij neer te leggen. In dit
geval was dat Humanitas, waarmee Gilde Alkmaar al samenwerkte. Deze gewijzigde
aanpak was reden voor het bestuur om gedurende 2014 intensief overleg te plegen met de
projectleiding van SamenSpraak.
Tot heden is over de financiering van de taalactiviteit nog geen zekerheid. Daarom is ook
voor SamenSpraak een reservering in de begroting opgenomen.
 Al in 2013 is het verzoek binnen gekomen bij Gilde Alkmaar om naast taalondersteuning
aan allochtonen die ook te gaan verstrekken aan autochtone Nederlanders. Dat zou naast
taalvaardigheid (lezen, schrijven) ook rekenen en computervaardigheden dienen te
omvatten.
Tevens tekende zich af dat de subsidieverstrekking door de gemeente niet meer aan iedere
aanvrager apart zou worden verleend maar aan clusters van organisaties.
De al bestaande samenwerking met Humanitas op het gebied van taalondersteuning aan
allochtone Nederlanders werd nu omgevormd in een formele samenwerking waarbij
Humanitas als projecthouder optreedt en Gilde Alkmaar als “toeleverancier” fungeert. Gilde
Alkmaar heeft al vanaf het begin van deze vraagstelling onderkent dat voor de bestrijding
van Laaggeletterdheid andere vaardigheden van de deelnemende vrijwilligers wordt
gevraagd en heeft besloten om naast de goed lopende activiteit SamenSpraak een aparte
activiteit voor deze nieuwe taak op te zetten. Deze taak zou natuurlijk bepaalde
mechanismen en ervaring van SamenSpraak kunnen overnemen maar verder separaat
opereren. Zodoende was een aparte coördinator noodzakelijk en die konden we na enig
zoeken verwelkomen. Deze dame is gestart met verkenning wat er al op het gebied van de
bestrijding van laaggeletterdheid was georganiseerd en welke organisaties zich daar mee
bezighielden, zoals bijvoorbeeld Gilde Amsterdam. Omdat de coördinator een volledig
betaalde baan kreeg aangeboden vielen de werkzaamheden voor deze activiteit nagenoeg
stil. Maar ook ontwikkelingen binnen de gemeente Alkmaar moesten eerst worden afgerond
om met dit project te kunnen doorgaan. Zoals de oprichting van het Taalhuis.
Gilde Alkmaar was intussen wel bezig met het volgen van deze ontwikkelingen ende
werving van een nieuwe coördinator.
 In 2014 is een inventarisatie van huisvestingswensen voor het kantoor van Gilde Alkmaar
gehouden. Aanleiding daarvoor was de aankondiging dat het kantoor in 2015 moet
verhuizen, omdat het wijkcentrum waarin het nu gevestigd is, verandert van opzet. Ten
tijde van de opstelling van dit verslag is over de nieuwe locatie van het kantoor nog niets
bekend.
Op 25 april kwamen de Gilden van de regio Noord-Holland Noord bijeen in Haarlem en op 28
november in Purmerend. 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.
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Gilde Nederland heeft een landelijke raad van afgevaardigden, waarin namens de regio NoordHolland 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 2014 werd op 25 januari ingeluid met een nieuwjaarsbrunch voor alle vrijwilligers van
Gilde Alkmaar. 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.
JAARVERSLAGEN ACTIVITEITEN
Fietstochten
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. In de periode van 22 april 2014 tot 26 september 2014 stonden 19 tochten van 30
km op het programma. Van de overige tochten waren vijf tochten 50 km lang en voor de
diehards werden twee tochten van 70 kilometer gereden.
Verloop fietsseizoen
Zoals altijd startte het seizoen met een fietsgidsendag. Op het programma stond een fietstocht
naar de Hortus Bulborum te Limmen. Voor deze dag waren alle fietsgidsen, bestuursleden en
kantoorbeheerder uitgenodigd. De deelnemers kregen een rondleiding door de tuin vol
verschillende bloeiende bollensoorten en genoten van een lunch. De dag werd afgesloten met
een ijsje bij Runxputte in Heiloo.
Tijdens de fietstochten werden diverse locaties bezocht, zoals Het Kremlin in Winkel,
kunstschilder Sietse Wiersma in Oudkarspel, het Hoogovensmuseum in Velsen Noord en
Boerderij Zwakman in Bergen.
Dankzij het goede weer zijn alle tochten doorgegaan en hebben 251 deelnemers meegefietst.
Het seizoen werd afgesloten met een gidsendag waarop in café restaurant Celavie kennis werd
gemaakt met een oude Westfriese sport, het Kolven.
Zeker zo belangrijk als het fietsen zelf zijn de gezelligheid en de sociale contacten, die niet
zelden leiden tot blijvende vriendschappen.
Cijfers
Fietsgidsen
Fietstochten
Deelnemers

17
19
251

Rabosponsortocht
Met hun deelname aan de Rabosponsortocht op 14 juni hebben de fietsgidsen ook in 2014
weer het maximale bedrag van € 300,00 binnengehaald.
SamenSpraak en Laaggeletterheid
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 met het oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk, als hulpmiddel bij
inburgering
Voor Gilde SamenSpraak Alkmaar was 2014 een bijzonder
jaar. Op 18 oktober werd het 10-jarig bestaan op vrolijke wijze
gevierd, waarbij de al 10 jaar succesvol opererende
coördinator Tilly Bestevaar in het zonnetje werd gezet.
Anderstaligen en taalbegeleiders maakten met partyboot
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“Paris” een tocht door en langs mooie plekjes van Alkmaar en genoten van de lunch in
Buurthuis De Eenhoorn.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is een boekje samengesteld
met verhalen en foto’s van taalbegeleiders en anderstaligen, getiteld
“Inkijkjes”. De inhoud van dit boekje geeft een prachtig beeld van de
waarde van de taalhulp. Alle deelnemers aan Gilde SamenSpraak
Alkmaar kregen het boekje cadeau.
Dit jaar zijn 114 nieuwe koppelingen gemaakt. Dit zijn koppelingen
voor één-op-één taalbegeleiding en koppelingen voor de
gespreksgroep. 58 bestaande taalkoppels bleven actief en 73
koppelingen werden beëindigd.
In het voorjaar werden drie excursies voor taalbegeleiders
en anderstaligen georganiseerd. Iedereen kon kiezen uit een bezoek
aan het Kaasmuseum, het voetbalstadion van AZ of de
Brandweerkazerne.
De in 2013 gestarte SamenSpraak TaalKring is een
groot succes. Anderstaligen die aangesloten zijn bij
Gilde SamenSpraak Alkmaar kunnen deelnemen aan een
gespreksgroep: De TaalKring.
De voorwaarden zijn dat ze kunnen discussiëren aan de
hand van een thema en spreken en begrijpen op niveau
B1-B2. De deelnemers bereiden met hulp van één van
de coördinatoren het thema voor.
Eénmaal per twee weken komt de groep samen in de
bibliotheek in het centrum van Alkmaar. Er zijn 20 tot
25 deelnemers.
Taalbegeleiders helpen niet alleen met de taal. Zij doen zoveel meer: begeleiden naar werk of
vrijwilligerswerk, hulp bij het invullen van formulieren, hulp bij het behalen van diploma’s, hulp
bij solliciteren, voorlezen aan de kinderen en inzicht in de Nederlandse cultuur en de
gewoonten en gebruiken.
De hulp van taalbegeleiders dient een groot maatschappelijk doel. Individuele taalbegeleiding
is intensief en effectief. Het is een belangrijke pijler van Gilde SamenSpraak Alkmaar.
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 ontwikkeld.
Het format lijkt op dat van SamenSpraak: 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.
Bij deze activiteit wordt lokaal, net als bij SamenSpraak, samengewerkt met Humanitas NoordKennemerland. Ook de Bibliotheek Noord-Kennemerland is bij deze samenwerking betrokken,
evenals Inova, 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 Ondersteuning laaggeletterden een kamer
hebben.
Het Bondgenootschap laaggeletterdheid Noord-Kennemerland is een samenwerkingsverband
van stakeholders om laaggeletterdheid te bestrijden en het maatschappelijk participeren van
hen die daaronder lijden, te verbeteren. Gilde Alkmaar heeft dit medeondertekend.
Dit project beoogt hulp aan allochtonen en autochtonen met taal, rekenen en digitale
vaardigheden. Hoewel Gilde SamenSpraak Alkmaar tot nu toe alleen anderstaligen helpt met
taal, konden de taalbegeleiders daarvan gebruikmaken van de in het kader van de
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Ondersteuning laaggeletterden aangeboden extra trainingen: in april de lezing “Als je kind niet
meer je tolk wil zijn” en in het najaar de trainingen ”Laaggeletterden in beeld”, “Leren lezen en
schrijven”, “Lesmaterialen en mogelijkheden voor doorverwijzing” en “Wat is leren in het land
van herkomst”.
Wandelen
De stadsgidsen van Gilde Alkmaar organiseren wandelingen door de stad Alkmaar.
Op 15 april 2014 hielden de gidsen hun voorjaarsbijeenkomst, die zich kenmerkte door
optimisme en enthousiasme en niet zonder reden: de stijgende lijn in het aantal deelnemers
leek zich voort te zetten. Er zouden in 2014 wel eens records gebroken kunnen worden. De
factoren die de gidsen echter niet in de hand hadden waren het weer en de concurrentie van
het WK voetbal.
De open wandelingen op de dinsdagavonden hebben hun bestaansrecht in voorgaande jaren
bewezen. De eerste avondwandeling vond plaats in de zomer: het startpunt op 6 mei en de
laatste avondwandeling op 26 augustus. Het is altijd spannend om te zien hoeveel deelnemers
zich melden. De gidsen staan steevast om 19:30 uur op het Waagplein in Alkmaar om
geïnteresseerde deelnemers een rondleiding door de stad te geven.
De open ochtendwandelingen trokken in 2013 niet zoveel belangstelling en daarom is besloten
om deze te vervangen door open wandelingen op de eerste zondag van de maanden juni tot
en met september.
Het belangrijkste wandelaanbod van Gilde Alkmaar betreft echter groepswandelingen op
aanvraag en op maat. In 2014 werd daarmee de topscore van 1325 deelnemers gehaald.
Hoewel elke stadswandeling door onze mooie stad steeds weer bijzonder is, zijn er altijd
wandelingen die speciaal zijn. Die waren er in 2014 ook volop en om een drietal te noemen: de
wandeling voor anderstaligen in het kader van hun inburgeringscursus, de wandelingen voor
mensen met een lichamelijke beperking voor De Zonnebloem en de wandeling voor 50
leerlingen van het Horizon College, die veel voorbereiding kostte maar ook een hoge
waardering kreeg.
Ook in 2014 was er een landelijke Gildedag voor wandelgidsen, georganiseerd door het
jubilerende Gilde Utrecht. Gilde Alkmaar was daar met zes gidsen aanwezig die op 19 mei
genoten van een prima georganiseerde en mooie dag in de Domstad.
Met een totaal aantal deelnemers van 1643 gaat 2014 de boeken is als een recordjaar aan
aantal deelnemers. Gilde Alkmaar kan tevreden terugkijken op een geslaagd wandeljaar.
Cijfers
Open wandelingen
dinsdagavond
zondagmiddag
Groepswandelingen
Totaal aantal deelnemers

225
93
1325
1643

Coach4you
Coach4you is een door Gilde Zeist geïnitieerde activiteit naar het voorbeeld van School-toSchool. In 2007 startte Gilde Alkmaar met een pilot van twee coaches en twee leerlingen. In
het schooljaar 2014-2015 begeleidden 30 vrijwillige coaches 33 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 zullen 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 een beroep doen op hun
teamleider. Er zijn regelmatig intervisiebijeenkomsten waar vraagstukken op deskundige wijze
worden behandeld.
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Coaches en teamleiders ontmoeten elkaar op thema-avonden waar men ervaringen uitwisselt
en waar 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
de 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 zijn aandachtsgebied uitbreidt tot Groot Alkmaar.
Inmiddels is er gevorderd overleg met verwante organisaties.
Cijfers 2014
· Contacten met basisscholen (bezoek of e-mail):
· Actieve coaches:
· Leerlingen in het programma:

45
30
33

Het coachingstraject
De werving van coaches geschiedt door twee leden van het kernteam Coach4you. Na
aanmelding van een kandidaat (vaak via de VCRA) wordt de kandidaat thuis bezocht voor
kennismaking en informatie. De aspirant-coach volgt dan een intakeprocedure waaronder de
aanvraag van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Om de kandidaat goed voor te bereiden
op zijn/haar taak volgt deze een landelijke basiscursus: coachen volgens Coach4you.
Gedurende het coachingstraject worden deskundigheidsbevordering in de vorm van trainingen
en intervisie bijeenkomsten aangeboden. Daarmee is de deskundigheid van de (vrijwillige)
coaches gewaarborgd.
Een uitermate moeilijk proces is het ‘matchen’ van een leerling en een coach. Veel
verschillende aspecten spelen een cruciale rol in dit proces en we kunnen ons gelukkig prijzen
dat twee leden van het kernteam deze taak al vele jaren met groot succes op zich nemen.
Het aanbod van leerlingen laat jaarlijks een op- en neergaande lijn zien. Daarvoor is niet één
oorzaak aan te duiden. De veronderstelling is dat dit te maken heeft met de wisselende staf op
scholen.
De subsidiëring van Coach4you is door de Gemeente Alkmaar met een jaar verlengd.
Voor verdere structurele financiële ondersteuning zullen wij (opnieuw) een beroep doen op de
gemeente.
Coachen loont: die conclusies zijn eerder getrokken uit wetenschappelijk onderzoek. 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 2014
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SLOTWOORD
Het bestuur dankt allen die zich in 2014 voor Gilde Alkmaar hebben ingezet: coördinatoren.
kantoorbeheerder, coaches en taalbegeleiders, fietsgidsen, wandelgidsen en alle anderen die
direct of indirect aan de activiteiten hebben bijgedragen.
Aan de gemeente Alkmaar is de Stichting Gilde Alkmaar dank verschuldigd voor de subsidie die
het mogelijk maakt haar activiteiten voor de samenleving uit te voeren.
De Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar danken wij voor haar ondersteuning bij de werving van
vrijwilligers op alle gebieden waarop wij actief zijn.
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