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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Gilde Alkmaar.  
In 2016 vierde Gilde Alkmaar zijn 25-jarig bestaan. Naast de reguliere activiteiten stond dit jaar vooral in 
het teken van dit jubileum. Dat werd op 21 september 2016 gevierd in de Grote of Sint-Laurenskerk van 
Alkmaar, met alle vrijwilligers, samenwerkingspartners en andere genodigden. 
De burgemeester van Alkmaar en de voorzitter van Gilde Nederland hielden een toespraak over onder 
meer de betekenis van Gilde Alkmaar voor de stad Alkmaar en de historie en ontwikkeling van de 
Nederlandse Gilden. Voor belangstellenden was een informatiemarkt ingericht.  
Jan Hendriks, lid van het bestuur en oud-voorzitter van Gilde Alkmaar, ontving bij deze gelegenheid uit 
handen van de voorzitter van Gilde Nederland de gouden Gildespeld voor zijn jarenlange betrokkenheid en 
verdiensten voor Gilde Alkmaar. 
’s Middags verzorgden de gidsen voor geïnteresseerden een stadswandeling.  
Een verslag van de jubileumbijeenkomst is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. 
 
Gilde Alkmaar heeft zich in 2016 ingezet voor een succesvolle voortzetting van de vier activiteiten waar het 
zich momenteel op richt. Dat zijn stadswandelingen, fietstochten, Coach4you (begeleiding van leerlingen 
van de basisschool naar het voortgezet onderwijs) en SamenSpraak (taal- en inburgeringsactiviteit voor 
anderstaligen).  
Met de inzet van ca. 70 vrijwilligers heeft Gilde Alkmaar in 2016 ca. 2100 deelnemers kunnen bedienen. De 
stadsgidsen wisten opnieuw een toenemend aantal Alkmaarders, oud-Alkmaarders en toeristen te bekoren 
met de open en maatwerk-stadswandelingen op aanvraag. Ook de fietsgidsen hebben een goed jaar achter 
de rug, ondanks dat vier tochten  door slechte weersomstandigheden moesten worden afgelast.  
 
Bij de taalactiviteit SamenSpraak is de coördinatiefunctie sinds eind 2016 weer volledig ingevuld. Drie 
enthousiaste deeltijd- coördinatoren zijn met verve gestart om de activiteit nieuw leven in te blazen.  
 
Het aantal 8ste-groepers dat door vrijwilligers van Coach4you naar de brugklas werd begeleid is, na een 
aantal jaren van afname, in 2016 weer licht toegenomen.   
 
Voor bestuur en kantoor was het een intensief jaar waarin veel zaken tegelijk speelden, w.o. 

 voorbereiding van het jubileum 

 invulling van vacatures 

 veel extra aandacht voor de taalactiviteit  
 
Deze en andere onderwerpen komen verder in dit jaarverslag uitgebreider aan de orde.   
 
 
Lucas Zimmerman,  
voorzitter Stichting Gilde Alkmaar 
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Historie en missie 

 
De 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. De  
Stichting is in 1991 opgericht onder de koepelorganisatie Gilde Nederland en één van de ca. 50 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. 
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Bestuur en beleid   

 
Samenstelling bestuur en coördinatoren op 1 januari 2017 
 
Bestuur 
Voorzitter  Lucas Zimmerman 
Secretaris Ria de Heus 
Penningmeester Siem de Haan 
Bestuurslid  Jan Hendriks 
 
Coördinatoren 
Fietstochten  Frans Beudeker 
SamenSpraak  Maureen Smit, Ria Kaaij en Laura van der WIel 
Stadswandelingen Peter de Rover 
Coach4you   Joop van der Westen 
Kantoor  Betty de Boer 
 
Rooster van aftreden 
Bestuursleden kunnen volgens de statuten voor twee termijnen van vier jaar worden benoemd.  
Siem de Haan, penningmeester, trad per 1 januari 2017 af in verband met de beëindiging van zijn eerste 
bestuurstermijn. Hij is terstond herbenoemd voor zijn tweede en tevens laatste termijn. Het bestuur is 
Siem de Haan erkentelijk dat hij bereid is zijn functie de komende jaren voort te zetten. 
 
Vergaderingen en andere bijeenkomsten 
Het bestuur vergaderde in 2016 twaalf keer.  
Bij twee van deze vergaderingen waren ook de coördinatoren aanwezig. 
 
Op 20 januari hield Gilde Alkmaar zijn jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers en in de zomer 
een borrel voor bestuur, coördinatoren en kantoormedewerkers. 
 
Vacatures 
Een zorgpunt blijft de invulling van diverse functies en daarmee de continuïteit van de activiteiten. 
Bij het bestuur was al enige tijd de secretarisfunctie vacant, evenals de functie van algemeen bestuurslid 
met als aandachtsgebied PR en sociale media. 
Bestuurslid Jan Hendriks heeft de secretaristaak in die periode ad interim op zich genomen. In oktober 
2016 is Ria de Heus als secretaris toegetreden tot het bestuur,  met een evaluatiemoment van een jaar. 
Door het gebrek aan bestuurlijke bezetting kwam de spankracht in 2016 onder druk te staan. 
 
Bij SamenSpraak, waar na het vertrek van de coördinator in 2015 een continuïteitsprobleem ontstond, is in 
de loop van 2016 de bezetting met de drie deeltijdcoördinatoren Maureen Smit, Ria Kaaij en Laura van der 
Wiel weer compleet.  
 
De coördinator van Coach4you, Joop van der Westen, en kernteamlid Linda Meijer van Putten hebben 
aangekondigd hun functie bij Coach4you aan het einde van het schooljaar 2016/2017 te willen neerleggen. 
Het bestuur is hun zeer dankbaar voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid. De wervingsprocedure is in 
gang gezet. 
 
Ook op het kantoor van Gilde Alkmaar wordt, in verband met toename van werkzaamheden en de 
vermindering van het aantal uren van de huidige medewerkers, gezocht naar een stabiele en langdurige 
versterking.  
Dit blijkt niet eenvoudig, wat een ongewenste druk legt op de huidige medewerkers. 
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SamenSpraak en ondersteuning laaggeletterden 
   
SamenSpraak is een taal- en integratieproject van Gilde Nederland, dat lokaal door Gilde Alkmaar wordt 
uitgevoerd. Nederlandse vrijwilligers als taalbegeleiders worden gekoppeld aan anderstaligen om hen te 
helpen de Nederlandse taal in de praktijk te oefenen en daardoor sneller en beter te kunnen inburgeren in 
de maatschappij. 
 
Laaggeletterdheid 
Met de beëindiging van het taalproject Laaggeletterdheid in 2015, waarvoor Gilde Alkmaar in 
samenwerking met Humanitas als penvoerder subsidie van de gemeente Alkmaar ontving, heeft Gilde 
Alkmaar besloten zich niet verder op de totale doelgroep van Laaggeletterden te richten. Tijdens de 
projectfase bleek Gilde Alkmaar niet de geëigende organisatie voor deze uitgebreide doelgroep. Door 
financiële onderbesteding van de verstrekte subsidie voor het onderdeel Laaggeletterden is het budget 
voor SamenSpraak de komende jaren veiliggesteld. 
 
Taalhuis 
In Alkmaar wordt sinds april 2015 ondersteuning van taalprojecten via het zo genoemde Taalhuis 
gekanaliseerd. Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van meer dan 40 organisaties van het 
Bondgenootschap voor Geletterdheid Kennemerwaard en de Stichting Lezen&Schrijven. Het Taalhuis heeft 
een loket- en doorverwijsfunctie naar formeel en informeel aanbod van taalactiviteiten. 
Het Taalhuis biedt ondersteuning in natura, zoals materialen en cursussen. Ook Gilde Alkmaar kan daarvan 
gebruik maken.  
 
Cijfers eind 2016: 

 3 coördinatoren 

 18 taalvrijwilligers (taalbegeleiders) 

 20 anderstaligen waarvan 12 koppels met taalvrijwilligers en 10 op de wachtlijst 
 

 
Coach4you 

 
Coach4you is een door Gilde Zeist geïnitieerde en door Gilde Nederland overgenomen activiteit naar het 
voorbeeld van “School to School”. Gilde Alkmaar is in 2007 succesvol gestart met een pilot met twee 
coaches en twee leerlingen, waarna het is uitgegroeid tot een activiteit met bewezen behoefte. 
 
Methodiek 
Het doel van Coach4you is om leerlingen van wie te verwachten is dat zij problemen ondervinden bij de 
overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 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   coachen van de leerling.  
 
Coaches 
Net als bij de andere vier activiteiten van Gilde Alkmaar doen de coaches hun werk als vrijwilligers.  Het 
coachen is meestal niet hun beroep, maar zij worden aangetrokken tot het coachen om opgroeiende 
mensen bij te staan in een voor velen van hen moeilijke stap naar het vervolgonderwijs: de brugpieper.  
 
Coach wordt men na het volgen van een sollicitatieprocedure. Deze begint met het inleveren van een CV en 
motivatie, waarna de coördinator en een lid van het kernteam de kandidaat thuis bezoeken voor een 
kennismakingsgesprek. Blijkt de kandidaat geschikt en is voor het werken met jongeren een Verklaring 
Omtrent Gedrag afgegeven, dan wordt hij/zij aangemeld voor de basiscursus ‘Authentiek coachen van 
jongeren’. Elke coach krijgt een ondersteunend kernteamlid aangewezen, op wie voor vragen een beroep 
kan worden gedaan. 
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Ook in 2016 doorliep een aantal kandidaten de sollicitatieprocedure met succes. Coaches blijken in de 
praktijk geboeid door dit werk en blijven veelal lange tijd verbonden aan Coach4you.  
 
De coaches worden bij hun werk ondersteund door deskundigheidsbevordering in de vorm van:  

  cursussen, 

  intervisiebijeenkomsten, waar vraagstukken op deskundige wijze behandeld worden, 

  thema-avonden waar men ervaringen uitwisselt en interne of externe deskundigen informatie geven en 
vragen beantwoorden over het begeleiden van jongeren.  

 
Leerlingen 
De coaching vindt plaats op vrijwillige basis. Een leerling mag zelf beslissen of hij/zij coaching wil. Als dat 
het geval is, wordt door een team van deskundige kernteamleden een koppeling tot stand gebracht tussen 
leerling en coach. Dit is een proces, waarbij verschillende aspecten een cruciale rol spelen en dat wordt 
afgesloten door een getekend contract tussen leerling/ouder/verzorger en coach. Twee leden van het 
kernteam hebben deze taak  al vele jaren met groot succes op zich genomen. 
De leerling wordt gedurende maximaal 18 maanden een keer per week thuis bezocht.  
 
Na afsluiting van het coachingstraject wordt de leerling een ‘uitje’ aangeboden. Samen met hun coach 
voeren de leerlingen in 2016 op een historische botter vanuit Den Helder Willemsoort (Napoleons werf) 
naar Oude Schild op Texel. Na een leuk uitstapje op dit eiland en de terugvaart naar Den Helder ontvingen 
alle deelnemende leerlingen een zeemanscertificaat.  
 
Scholen 
Alle basisscholen in Alkmaar worden door Coach4you benaderd om leerlingen aan te melden die baat 
kunnen hebben bij begeleiding volgens het format van Coach4you.  
 
Financiën 
De gemeente Alkmaar heeft in 2015 helaas voor de laatste maal een waarderingssubsidie voor Coach4you 
verstrekt. Dat betekent niet dat  de financiële continuïteit van deze activiteit onmiddellijk in gevaar komt. 
Inmiddels zijn met organisaties met verwante activiteiten contacten gelegd voor overleg.  
 
Cijfers 2016 2015 

 contacten met basisscholen (bezoek of e-mail):  52  45 

 actieve coaches:      19  18 

 reservecoaches:        4   4 

 leerlingen aanvang leerjaar 2015-2016:   26 23 

 leerlingen uit het voorgaande leerjaar:      9  10 
Deze cijfers tonen aan dat sommige coaches meerdere leerlingen onder hun hoede namen. 
   
Het aanbod van leerlingen fluctueert jaarlijks. Daarvoor is niet één oorzaak aan te duiden. De 
veronderstelling is dat dit te maken heeft met de wisselende staf op scholen. 
 
Coachen loont: die conclusie is eerder getrokken uit wetenschappelijk onderzoek. De aspecten positief 
zelfbeeld, geloof in eigen kunnen en tevredenheid scoorden aanzienlijk beter na de coaching. 
Uit een enquête onder leerlingen en hun coaches na het beëindigen van hun coachingstraject blijkt dat 
leerlingen vrijwel unaniem enthousiast zijn over “hun” coach.  
 
 



____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Jaarverslag 2016 Stichting Gilde Alkmaar 8/15 

 

Stadswandelingen 

 
Gilde Alkmaar organiseert zowel open stadswandelingen als groepswandelingen in Alkmaar. De 
wandelingen worden verzorgd door ervaren, deskundige stadsgidsen die met enthousiasme de deelnemers 
laten kennismaken met de historie van de stad. Gilde Alkmaar hecht aan kwaliteit. De gidsen ontvangen 
een gedegen opleiding alvorens ze voor stadswandelingen worden ingezet. 
Wij kunnen met gepaste trots terugkijken op een succesvol jaar, want in 2016 was opnieuw sprake van een 
toenemende belangstelling voor de stadswandelingen. Het aantal deelnemers bedroeg 2036, wat een 
toename van 12% betekent ten opzichte van het jaar 2015. 

 
Open wandelingen 
De open stadswandelingen werden in de maanden juni  tot en met augustus op dinsdagavonden  en 
zondagmiddagen gehouden. Het vertrekpunt was het Waagplein in Alkmaar. 
De proef in 2015, om het seizoen uit te breiden met de maanden mei en september, bleek niet succesvol. 
Daarom is het aantal  maanden in 2016 teruggebracht tot drie. 
In 2015 vonden de zondagmiddagwandelingen op de eerste zondag van de maand plaats. Omdat het 
seizoen 2016 met de maanden mei en september werd verkort, is besloten om de wandelingen op zowel 
de eerste als de derde zondagmiddag van de maand te houden.  
 
Groepswandelingen 
Voor de groepswandelingen die Gilde Alkmaar organiseert is veel belangstelling. De wandelingen worden 
op afspraak gemaakt. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met groepssamenstelling, 
interesses en wensen van de aanvragers. Aanvragen voor een groepswandeling komen van particulieren, 
maar vaak ook vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en andere organisaties. 
In 2016 verzorgde Gilde Alkmaar 126 groepswandelingen met in totaal 1796 deelnemers. Elke 
stadswandeling is uniek maatwerk, maar ook in 2016 was sprake van een aantal bijzondere wandelingen. 
Zo verzorgde Gilde Alkmaar voor de DURV! basisschool stadswandelingen die het sluitstuk vormden van het 
project “Erfgoedleer” dat op school was behandeld. Een ander voorbeeld is de speciaal opgezette 
interactieve wandeling door vijf gidsen voor ruim 60 leerlingen van het Horizon College. Die wandeling 
hebben de stadsgidsen van  Gilde Alkmaar al drie jaar achtereen verzorgd. Een derde voorbeeld is de 
wandeling voor het Stucgilde Nederland, waarbij o.a. een aantal panden met uniek stucwerk werd bezocht.  
Ook in 2016 werd weer een stadswandeling  voor het Alkmaars Uitwisselings Comité georganiseerd. 
Deze aanvragen mogen als een bevestiging worden gezien van de kwaliteit van de stadsgidsen van Gilde 
Alkmaar. 
 
Klanttevredenheid 
In 2016 ontving Gilde Alkmaar opnieuw uitstekende beoordelingen via de door deelnemers ingevulde 
enquêteformulieren. Gilde Alkmaar hecht veel waarde aan deze kwaliteitsmeting, want de uitkomsten 
kunnen worden gebruikt om de dienstverlening te monitoren. Ook willen de stadsgidsen en 
kantoormedewerkers graag weten hoe de deelnemers de rondleiding en de organisatie hebben ervaren.  
 
Vergaderingen 
In 2016 hielden de stadsgidsen twee vergaderingen: een voorjaarsvergadering ter voorbereiding op het 
komend seizoen en een najaarsvergadering ter afsluiting en evaluatie. 
In de laatste vergadering is stilgestaan bij het overlijden  van Jan Schouten in oktober 2016. Jan Schouten is 
als stadsgids en adviseur jarenlang aan Gilde Alkmaar verbonden geweest. 

In deze vergadering werden ook twee stadsgidsen in opleiding verwelkomd:  Frank Elzas en Ans Morselt. 
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Cijfers 2016 2015 

 Stadsgidsen  12 12 

 Open stadswandelingen  
-   Dinsdagavond  173 145 
-   Zondagmiddag  67 51 

 Groepswandelingen 
-   Stadswandelingen  126 208 
-   Deelnemers  1796 1494 

Totaal aantal deelnemers  2036 1689 
 
 
 

Fietstochten 
 
Gilde Alkmaar organiseert van april tot en met september fietstochten van verschillende afstanden in de 
omgeving van Alkmaar of verder gelegen plaatsen in Noord-Holland.  
Het betreft tochten van ca. 30, 50  en 70 kilometer, die alle starten en eindigen bij het kantoor van Gilde 
Alkmaar aan de Muiderwaard. 
De fietstochten trekken zowel trouwe als nieuwe deelnemers aan. Nieuwe deelnemers komen vooral door 
mondelinge reclame van eerdere enthousiaste deelnemers met de fietstochten in aanraking. Ook de 
publiciteit in bladen en activiteitenagenda’s brengt nieuwe deelnemers aan.  
De tochten omvatten altijd een bezoek aan een interessante locatie en worden begeleid door ervaren 
gidsen die het traject vooraf hebben verkend. 
 
Fietsgidsendagen 
Het fietsseizoen start en eindigt gebruikelijk met gidsendagen. Daarvoor worden naast de fietsgidsen het 
bestuur en de kantoormedewerkers uitgenodigd.  
De start van het fietsseizoen vond in 2016 plaats op 20 april met een fietstocht naar de Rijp. Daar brachten 
de deelnemers een bezoek aan museum Het Houten Huis, waarna met de boot Maria Lijntje naar Ford 
Spijkerboor werd gevaren.   
Het seizoen werd op 28 oktober afgesloten met een gezellige dag met Oud-Hollandse Spellen in de 
Alkmaarse Poort. 
 
Bestemmingen 
In  2016 waren 19 tochten gepland, maar door slechte weersomstandigheden moesten vier tochten  
worden afgelast. De gemiddelde deelname van ca. 13,3 fietsers per tocht in 2016 lag iets lager dan in 2015, 
toen het gemiddelde 16,8 deelnemers bedroeg.  
De tochten hadden diverse bestemmingen. Zo werd onder meer een bezoek gebracht aan het 
Strandvondstenmuseum in Castricum, de Kunsttuin Het Nederlands Kremlin in Winkel en de West-Friese 
folkloremarkt in Schagen. Het totale programma van de fietstochten in 2016 is als bijlage bij dit verslag 
gevoegd. 
 
Cijfers  2016 2015 

 Fietsgidsen  16 15 

 Fietstochten  15* 18   

 Aantal deelnemers 200 303 
             
* Er waren 19 tochten gepland. Vier tochten werden vanwege slechte weersomstandigheden afgelast.  
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Financieel verslag Gilde Alkmaar 
 

      
Balans per 31 december 2016        

         
 31-12-

2016 
 31-12-

2015 
  31-12-

2016 
 31-12-

2015 

ACTIVA €   €   PASSIVA €   €  
Kas 289   151   Vrije reserves 17.310   10.651  
Rabobank rekening-courant 18.084   31.851   Bestemmingsreserve nieuwe 

projecten 
5.000   5.000  

Rabobank spaarrekening 39.090   29.033   Garantstellingsreserve projecten 15.000   15.000  
Inventaris en automatisering 2   2   Reservering subsidie C4Y 2.563   8.447  
Overige vorderingen 653   652   Reservering subsidie 

SamenSpraak 
17.601   18.312  

     Overlopende passiva 644   4.279  
         

         
Totaal 58.118   61.689   Totaal 58.118   61.689  

         
         

Staat van baten en lasten over 2016        

         
 2016  2015   2016  2015 

BATEN €   €   LASTEN €   €  
Subsidie Gemeente Alkmaar  11.400   11.400   Huur 2.964   3.555  
Subsidie SamenSpraak -    12.000   Kantoor- en organisatiekosten 1.920   2.368  
Reservering SamenSpraak voorgaande    Vrijwilligerskosten 2.051   1.936  
jaren 711  -  Telefoon, internet 851   797  
Subsidie Coach4you -    6.700   Kosten PR en jubileumviering 2.406   638  
Reservering Coach4you voorgaande    Overige kosten 296   214  
jaren 5.885  -  Uitgaven SamenSpraak 711   1.031  
Stadswandelingen 8.732   6.957   Uitgaven Coach4You 5.885   5.100  
Fietstochten 1.201   1.668   Stadswandelingen 3.213   2.463  
Diverse opbrengsten 57   137   Fietstochten 1.030   1.118  

     Reservering subsidie Coach4you -    1.600  
     Reservering subsidie 

SamenSpraak 
-    10.969  

     Resultaat 6.659   7.073  
         

         
Totaal 27.985   38.862   Totaal 27.985   38.862  

         
         

        
Niet uit de balans blijkende verplichting:        
Met ingang van 1 oktober 2015 is met verhuurder Woonwaard Noord-Kennemerland een huurovereenkomst 
afgesloten voor het gebruik van een ruimte in de Multifunctionele Accommodatie Wijkwaard, gevestigd Muiderwaard 
242. De ruimte wordt gebruikt als stichtingskantoor. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van drie 
jaren en eindigt op 30 september 2018. Na het verstrijken van de genoemde periode wordt de overeenkomst, 
behoudens opzegging door huurder of verhuurder, voortgezet voor een aansluitende periode van twee jaren, 
derhalve tot 30 september 2020.       
De basishuur bedraagt € 2.610 op jaarbasis. 
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Slotwoord 

 
Het bestuur dankt allen die zich in 2016 voor de Stichting Gilde Alkmaar hebben ingezet: coördinatoren, 
kantoormanager en -medewerkers, coaches, taalbegeleiders, fietsgidsen, stadsgidsen 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

is een organisatie van maatschappelijk betrokken vrijwilligers die bemiddelt in belangeloze 
overdracht van kennis, kunde en ervaring op het gebied van 

 

 leerlingencoaching 

 taalbegeleiding voor anderstaligen 

 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 246-D 
     1824 XV Alkmaar 

Telefoon : 072 – 515 4869 

E-mailadres : gildealkmaar@hetnet.nl 
Website : www.gildealkmaar.nl 

mailto:gildealkmaar@hetnet.nl
http://www.gildealkmaar.nl/
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Bijlage 1 
 
Gilde Alkmaar was jarig      
  
Op 21 september 2016 was het zo ver. De vrijwilligersorganisatie Gilde Alkmaar, actief op recreatief en 
sociaal gebied, vierde zijn 25-jarig bestaan. Ruim voor de viering werd hier al  aandacht aan geschonken in 
verschillende nieuwsbladen.  Het jubileumfeest bestond uit een vrij toegankelijke informatiemarkt van 10 
tot 12 uur, waar de vier activiteiten (stadswandelingen, fietstochten, SamenSpraak en Coach4you) zich 
presenteerden. In de middaguren was er een ontvangst voor genodigden, met toespraken, een lunch, een 
door de eigen gidsen verzorgde stadswandeling en een afsluitende borrel.  
 
De Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar opende haar poort om 10 uur voor de informatiemarkt. Met deze 
markt wilde Gilde Alkmaar niet alleen de bekendheid over zijn vrijwilligerswerk vergroten. Het doel was ook 
nieuwe vrijwilligers voor de vier activiteiten te werven.  Belangstellenden die, na de berichten in de pers of 
aangelokt door het sandwichbord voor de ingang van de kerk, meer wilden weten over het jarige Gilde 
Alkmaar kwamen hier aan hun trekken. Bij de aantrekkelijk ingerichte stands kregen zij enthousiaste 
verhalen te horen van de vrijwilligers die zich er vaak al jaren lang voor inzetten, ondersteund door 
informatie op flyers , foto’s en posters.  Na hun rondgang langs de markt konden de bezoekers onder het 
genot van koffie of thee napraten, waarvan flink gebruik werd gemaakt.  
  
Voor het besloten deel ging de poort van de kerk om 12.30 uur open, dit maal voor genodigden onder wie 
de burgemeester van Alkmaar, de heer Piet Bruinooge, en de voorzitter van Gilde Nederland, de heer Henk 
de Kort. Ceremoniemeester Peter de Rover opende dit officiële deel.  Aan het woord kwamen 
achtereenvolgens de voorzitter van Gilde Alkmaar, Lucas Zimmerman, de burgemeester van Alkmaar en de 
voorzitter van Gilde Nederland. In de toespraken werden nut en functie van de Gilden in Nederland in het 
algemeen en Gilde Alkmaar in het bijzonder toegelicht. Over de relatie tussen de gemeente en Gilde 
Alkmaar benadrukte de burgemeester de nauwe verbondenheid in verleden en heden. De voorzitter van 
Gilde Nederland ging onder meer in op de functie van Gilde Nederland als koepelorganisatie. Hij sloot zijn 
toespraak af met het uitreiken van de gouden Gildespeld aan het duidelijk verraste bestuurslid Jan 
Hendriks.   
  
Er was een goed verzorgde lunch voor alle genodigden, die zichtbaar in de smaak viel. Daarna verdeelden 
de genodigden zich in vier groepen, om onder deskundige leiding van gidsen van Gilde Alkmaar een 
leerzame en onderhoudende stadswandeling te maken. Het weer was het jarige Gilde goed gestemd en de 
wandelaars genoten zichtbaar van de vele attracties van de mooie stad Alkmaar en de historische verhalen 
van de gidsen.  
  
Vermoeid kwam iedereen weer bij elkaar in de Grote of Sint-Laurenskerk voor drankjes en  hapjes. Aan het 
begin van dit afsluitende deel bedankte de voorzitter van Gilde Alkmaar de aanwezigen voor hun komst. In 
zijn dankwoord noemde hij in het bijzonder degenen die het feest hadden voorbereid. Kantoormanager 
Betty de Boer kreeg een bos bloemen als dank voor haar belangrijke ondersteunende rol. Zijn slottoespraak 
besloot hij met de woorden: “Op naar de volgende 25 jaar”. Naar de zin van de feestgangers sloot de 
geslaagde dag veel te vroeg om half zes. 
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Bijlage 2 
 
Fietsprogramma 2016 
 
 

           
 
 
Gilde Alkmaar biedt fietsliefhebbers een programma van mooie en gezellige fietstochten in en om Alkmaar 
en in Noord-Holland, begeleid door ervaren fietsgidsen. Leuke en interessante bestemmingen onderweg 
maken het meefietsen nog aantrekkelijker. Er zijn tochten van verschillende lengtes, voor zowel recreatieve 
als gevorderde fietsers. 
Ook fietsers op e-bikes (met opgeladen batterij) zijn welkom.  
 
Korte tochten (± 30 km) 
 
dinsdag 26 en vrijdag 29 april, vertrek 13.00 uur: STRANDVONDSTEN MUSEUM 
Dit museum  in Castricum onderscheidt zich van andere (jutters)musea doordat de collectie voornamelijk 
bestaat uit vondsten en aanspoelsels. 
Te zien zijn: vondsten van de stranden Bakkum en Castricum, verzameld door oud-strandvonder/jutter Thijs 
Bakker. Het museum is een historisch streekmuseum met diverse thema's, zoals de tweede wereldoorlog, 
jacht- en duinhistorie, de bollenteelt etc.  
Kosten : € 9.00  (incl. rondleiding) 
 
dinsdag 24 en donderdag 26 mei, vertrek 9.00 uur: Kaasboerderij DE FRANSCHMAN 
In de kaasmakerij van deze in Bergen gelegen boerderij wordt op traditionele wijze kaas gemaakt:  van jong 
tot belegen, ook in diverse smaken als komijn, bieslook, tuinkruiden of ui-knoflook. 
Kosten : € 7.00 (incl. rondleiding + koffie/koek)  
 
dinsdag 21 en vrijdag 24 juni, vertrek 13.00 uur: Museum HET WITTE PAARD in Schoorl 
Dit in 2000 in oude glorie gerestaureerde museum (gaat terug tot 1730) toont van alles aan historisch 
materiaal, zoals koekblikken, West-Friese klederdracht, communieplaatjes, siervoorwerpen, pillendozen en 
speelgoed. 
Kosten : € 7.50 (incl. rondleiding) 
 
dinsdag 19 en vrijdag 22 juli, vertrek 13.00 uur: Botanische tuin HORTUS ALKMAAR 
Hortus Alkmaar is een bijzondere tuin met de grootste collectie geneeskrachtige kruiden van Nederland. 
Kosten : € 10.50  incl. entree + rondleiding + koffie) 
 
dinsdag 30 aug en vrijdag 2 september, vertrek 13.00 uur: Manege VAN POELENBURGH  
Duinmanege Van Poelenburgh in Schoorl is een gezellige 5-sterren manege, gelegen aan het prachtige 
Noord-Hollandse kustgebied  
Kosten : € 4.50 
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dinsdag 27 en vrijdag 30  september, vertrek 13.00 uur: Pompoenkwekerij DE MARLEQUI 
Op deze tuinderij in Warmenhuizen worden seizoenproducten geteeld, zoals voorjaarsbloeiers, 
zonnebloemen, pioenrozen en vele soorten pompoenen en kalebassen. 
Kosten : € 9.50 (incl. rondleiding + koffie en cake) 
Lange tochten (± 50 km) 
 
vrijdag 13 mei, vertrek 9.30 uur: Tuincentrum DE BOET in Hoogwoud 
De Boet in Hoogwoud is een begrip in Noord-Holland en ver daar buiten. Je vindt er alles voor je huis en 
tuin en nog veel meer. 
Kosten : € 4.50  
  
 vrijdag 10 juni, vertrek 9.30 uur: ZAANSE SCHANS in Zaandam 
De Zaanse Schans is een unieke woon- en werkbuurt vol werkende molens, oude ambachten, bijzondere 
musea en prachtige, groene West-Friese/Zaanse houten huizen. 
Kosten : € 9.50 (incl. rondleiding)  
                 
vrijdag 08 juli, vertrek 9.30 uur: Fruitteeltbedrijf SIEM ENTIUS in Nieuwe Niedorp 
Het bedrijf is in 1962 gestart met fruitteelt. Er worden appels, kersen, peren en pruimen geteeld. Tegen 
betaling kunt u zelf kersen plukken. 
Kosten : € 4.50 
 
vrijdag 12 augustus, vertrek 9.30 uur: Kunsttuin NEDERLANDS KREMLIN in Winkel 
Ger Leegwater brengt zijn fantasie tot leven. Van allerlei materialen maakt hij zonder tekening bijzondere 
bouwwerken en beelden. Alles in een folly-tuin. 
Kosten : € 9.50  (incl. rondleiding) 
 
vrijdag 16 september, vertrek 9.30 uur: VAN BLANCKENDAELL PARK in Tuitjenhorn  
Het Blanckendaell Park bestaat uit een Zoo met allerlei soorten dieren, van boerderijdieren tot exotische 
dieren. Bezoek ook het museum.    
Kosten : € 15.50  en  voor 65+ € 12.50 
 
Extra lange tochten (± 70 km) 
 
donderdag 28 juli, vertrek 9.30 uur: WEST-FRIESE FOLKLOREMARKT in Schagen 
Bekijk de unieke optocht met historische rijtuigen en een bonte stoet van in origineel West-Friese 
klederdracht gestoken Schagenaars. Het thema is “Dag van het theater”. 
Kosten : € 4.50 
 
donderdag 18 augustus, vertrek 9.00 uur:  
Rondje ZUIDOOSTBEEMSTER + Stadswandeling in PURMEREND  
We fietsen naar de Nekkerweg 78 in Zuidoostbeemster waar we ons broodje eten in de tuin (drankje € 
1.00) bij Hennie Ebbing. Zij is ook de gids voor de stadswandeling (ca. 1 uur). 
Kosten : € 6.50 (incl. stadswandeling). 
 

                  
 
Alle fietstochten starten en eindigen bij het kantoor van Gilde Alkmaar, in wijkcentrum Wijkwaard aan 
de Muiderwaard. 
 
We vinden het prettig als deelnemers zich van tevoren aanmelden.  
Dat kan telefonisch: 072-5154869 (b.g.g. 072-5155168) of per e-mail: gildealkmaar@hetnet.nl. 

mailto:gildealkmaar@hetnet.nl
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Gilde Alkmaar is niet aansprakelijk voor schade van/aan deelnemers tijdens de fietstochten. 
 

 
 
 

 
 
 


