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Gilde Alkmaar houdt mensen bezig
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Gilde Alkmaar.
Het verslag geeft inzicht in de vier activiteiten waarop Gilde Alkmaar zich momenteel richt, de
ontwikkelingen die zich gedurende het jaar voordeden en de financiën.
De activiteiten kunnen alle terugkijken op een positief jaar. Ondanks personele wisselingen bij
sleutelfuncties, eindigde het jaar voor elk van de activiteiten met een goede bezetting. Uitzondering hierop
vormt de bezetting van het kantoor van Gilde Alkmaar, wat voor de continuïteit een groot zorgpunt is.
Ook de deelname aan de activiteiten was positief in 2018. Uitschieter daarbij is ‘Stadwandelingen’. Door
toename van het aantal groepswandelingen en ook doordat dit jaar drie open stadswandelingen werden
aangeboden in combinatie met een speciale bestemming, zag deze activiteit het aantal deelnemers in 2018
met 316 belangstellenden fors groeien naar een totaal van 1843.
De activiteit ‘Fietsen’ had dit jaar opnieuw helaas te kampen met afgelastingen vanwege
weersomstandigheden. De gemiddelde deelname aan de tochten blijft echter stabiel.
Zowel SamenSpraak als Coach4you hadden in 2018 te maken met personele wisselingen. Ondanks dat is bij
SamenSpraak het aantal koppelingen ongeveer stabiel gebleven. Bij Coach4you was sprake van een lichte
teruggang doordat tijdelijk verminderde capaciteit beschikbaar was voor werving van leerlingen en
coaches.
Met de gemotiveerde inzet van ca. 65 vrijwilligers heeft Gilde Alkmaar in 2018 bijna 2100 deelnemers
kunnen bedienen. Mede gezien de positieve reacties die we ontvangen, kunnen we concluderen dat we
voldoen aan een behoefte en ook een steentje bijdragen aan onze maatschappij.
Voor bestuur en kantoor was het een jaar waarin, naast de reguliere zaken, vooral de privacywetgeving, de
invoering van de nieuwe website, de vacatures en PR en bekendheid van Gilde Alkmaar punten van
aandacht waren en extra inzet hebben gevraagd.
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 een van de ca. 50 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 niet invullen.
Oorspronkelijk waren binnen de Gilden vooral vrijwilligers actief die door pensionering of om andere
redenen niet meer aan het reguliere arbeidsproces deelnamen. Inmiddels zijn er echter steeds vaker ook
jongere vrijwilligers die zich naast hun betaalde baan op projectbasis voor de maatschappij willen inzetten.

Bestuur en beleid
Samenstelling bestuur en coördinatoren
Bestuur
Voorzitter
Lucas Zimmerman
Secretaris
Ria de Heus
Penningmeester
Siem de Haan
Coördinatoren
Fietstochten
SamenSpraak
Stadswandelingen
Coach4you
Kantoor

Frans Beudeker
Ria Kaaij, Paul Weel, Jacqueline Dusselaar
Peter de Rover
Marleen Parigger
Betty de Boer

Rooster van aftreden
Bestuursleden worden volgens de statuten voor maximaal twee termijnen van vier jaar benoemd.
Vergaderingen en andere bijeenkomsten
Het bestuur vergaderde in 2018 acht keer.
Twee maal per jaar waren ook de coördinatoren bij de bestuursvergaderingen aanwezig.
Op 13 januari hield Gilde Alkmaar zijn jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers. In de zomer
was er een borrel voor bestuur, coördinatoren en kantoormedewerkers. Op 15 december heeft het
bestuur, in plaats van de nieuwjaarsbijeenkomst 2019, een eindejaarsbijeenkomst georganiseerd.
Vacatures en bezetting
Ook in 2018 bleek de invulling van diverse sleutelfuncties een zorgpunt. Invulling van deze vacatures is
essentieel voor de continuïteit van de activiteiten.
Bestuur
Hoewel het bestuur in zijn huidige samenstelling kan functioneren, is aanvulling gewenst om Gilde Alkmaar
nog beter op de kaart te zetten.
Kantoor
Al sinds begin 2017 wordt naar versterking gezocht voor het kantoor van Gilde Alkmaar. Ondanks
regelmatig aanbod van kandidaten blijkt het niet eenvoudig geschikte vrijwilligers te vinden die zich voor
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langere tijd willen inzetten. Dit heeft in 2018, na het vertrek van een kantoormedewerker in het voorjaar,
tot een te grote belasting van de kantoormanager geleid. Gezien de kwetsbaarheid van deze spilfunctie
heeft het bestuur besloten te zoeken naar oplossingen die de risico’s verminderen en de aantrekkelijkheid
van de kantoorfunctie voor vrijwilligers vergroten. Zie tevens onder ‘Kantoor’.
SamenSpraak
Na een periode van personele wisseling is met het aantreden als deeltijd-coördinatoren van Joop Weel in
februari en Jacqueline Dusselaar in september, het coördinatorschap bij SamenSpraak samen met Ria Kaaij
weer volledig ingevuld.
Coach4you
Coach4you heeft zich, na een periode van meer dan een half jaar zonder vaste coördinator, in februari 2018
mogen verheugen in de komst van Marleen Parigger. De werving voor deze functie heeft meer dan een half
jaar geduurd.
PR en bekendheid van Gilde Alkmaar
Gilde Alkmaar maakt voor de publicatie rondom de activiteiten en bij vacatures gebruik van de traditionele
media en communicatiemiddelen. Sinds 2017 beschikt Gilde Alkmaar ook over een Facebookpagina. Deze
wordt regelmatig gevuld met nieuws over de activiteiten en vacatures.
In november 2018 is de website (www.gildealkmaar.nl) vernieuwd. De site heeft een meer eigentijdse en
frissere uitstraling gekregen en wordt nu ook actiever gebruikt voor plaatsing van nieuws.
Met de introductie van de nieuwe website is tegelijkertijd het logo van Gilde Alkmaar vernieuwd.
Het logo is conform het format zoals Gilde Nederland heeft voorgesteld
om bij alle gilden te gebruiken.

Overige gebeurtenissen/ontwikkelingen
Privacywetgeving
De vertaling van de privacywetgeving naar Gilde Alkmaar heeft de nodige tijd gekost.
Gilde Alkmaar heeft hierbij het stappenplan gevolgd dat door Gilde Nederland was opgesteld.
Zo is op de website is een privacyverklaring geplaatst, zijn alle coördinatoren in een bijeenkomst over de
wet en de gevolgen daarvan geïnformeerd en zijn ook alle vrijwilligers op de AVG gewezen.
Rabo Clubkas Campagnee
Gilde Alkmaar deed sinds jaren mee met de fietsponsortocht van de Rabobank. Een stichting of vereniging
kon daarmee onder bepaalde voorwaarden € 300,- verdienen. De Rabobank heeft in 2018 het beleid
gewijzigd. Nu kunnen projecten worden ingediend waarop de leden van de Rabobank hun stem kunnen
uitbrengen.
Gilde Alkmaar haalde met 43 stemmen van de leden van de

Rabobank een bedrag van € 266,70 binnen. De cheque werd op
een feestelijke avond uitgereikt.
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Beursvloer Stichting de Waaier
Op 18 oktober organiseerde Stichting de Waaier de tweejaarlijkse beursvloer. Lokale bedrijven bieden daar
met hun expertise of producten hulp aan maatschappelijke organisaties die daar behoefte aan hebben.
Gilde Alkmaar was aanwezig met de wens dat een ICT-bedrijf bereid was ons te adviseren over ICToplossingen waardoor wij onze administratie efficiënter en flexibeler kunnen inrichten. Dat is gelukt. Met
dank aan ICT vanaf Morgen die deze hulp heeft aangeboden. Zie tevens onder ‘Kantoor’.

Kantoor
Het kantoor vervult een spilfunctie in de organisatie van Gilde Alkmaar. Hier vinden de centrale
administratie en registratie plaats. Het kantoor is het eerste aanspreekpunt voor externe contacten en
verleent ondersteunende werkzaamheden voor bestuur, coördinatoren en de activiteiten. Vooral de zomer
is vanwege het fietsprogramma en de stadswandelingen een drukke periode.
De bezetting bestond tot het voorjaar van 2018 uit een kantoormanager en een kantoormedewerker,
beiden in deeltijd werkzaam voor Gilde Alkmaar. Vanwege het vertrek van de kantoormedewerker is niet
alleen de kwetsbaarheid van het kantoor toegenomen, maar hebben de kantoortaken bovendien tot een te
grote werkbelasting voor de kantoormanager geleid.
Ondanks vele pogingen is het niet gelukt om de ontstane vacature ingevuld te krijgen.
Ter vermindering van de kwetsbaarheid heeft het bestuur besloten te onderzoeken op welke wijze de
centrale administratie door diverse gebruikers op een veilige manier ook vanuit de thuissituatie bereikt kan
worden en hoe/of de werkprocessen door middel van ICT-oplossingen efficiënter kunnen worden ingericht.
Op de Beursvloer van Stichting de Waaier in oktober 2018 heeft de maatschappelijke organisatie ICT vanaf
Morgen aangeboden Gilde Alkmaar hierover te adviseren. In het voorjaar van 2019 is hiermee gestart.
Het kantoor van Gilde Alkmaar is momenteel gehuisvest in het wijkcentrum Wijkwaard. Om de locatie voor
de vrijwilligers en klanten aantrekkelijker te maken, zal de mogelijkheid van huisvesting van Gilde Alkmaar
in het stadscentrum worden onderzocht.

SamenSpraak
SamenSpraak is een taal- en integratieproject van Gilde Nederland, dat sinds 2004 door Gilde Alkmaar
wordt uitgevoerd. Nederlandse vrijwilligers worden gekoppeld aan anderstaligen om hen te helpen de
Nederlandse taal in de praktijk te oefenen, waardoor ze sneller en beter kunnen inburgeren in de
maatschappij.
SamenSpraak Alkmaar heeft een positief jaar achter de
rug. Het aantal koppelingen is ondanks een structureel
tekort aan taalbegeleiders, stabiel gebleven ten opzichte
van 2017.
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Nadat in december 2018 een advertentie is geplaatst om taakbegeleiders te werven, hebben zich nieuwe
vrijwilligers aangemeld. Het was een succesvolle actie.
Eén coördinator heeft in het begin van het jaar haar taken bij SamenSpraak door omstandigheden moeten
neerleggen. De continuïteit bleef echter gehandhaafd doordat Joop Weel, taalbegeleider, zich in februari
als medecoördinator naast Ria Kaaij beschikbaar stelde. In september is Jacqueline Dusselaar met
enthousiasme als derde medecoördinator aangetreden, waarmee het coördinatorschap weer op sterkte
was.
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 en Schrijven. Het Taalhuis
heeft een loket- en doorverwijsfunctie naar formeel en informeel aanbod van taalactiviteiten.
Het Taalhuis biedt de aangesloten organisaties een tegemoetkoming in de kosten alsook ondersteuning in
natura, zoals materialen en cursussen. Ook SamenSpraak Alkmaar maakt daar gebruik van. De afspraken
met de Stichting Gilde Alkmaar worden contractueel vastgelegd. SamenSpraak Alkmaar heeft een goede
relatie opgebouwd met het Taalhuis.
Taalbegeleiders
Gilde Alkmaar hecht aan kwaliteit. De taalbegeleiders bij SamenSpraak hebben een goede kennis van de
Nederlandse taal en beschikken over de vaardigheid om die over te brengen. Ook houding en instelling,
met als steekwoorden gelijkwaardigheid, respect en openstaan voor een andere cultuur, staan hoog in het
vaandel. In een gesprek wordt een kandidaat-taalbegeleider hierop getoetst.
Nieuwe taalbegeleiders kunnen desgewenst een basiscursus van Stichting Lezen en Schrijven volgen.
Deskundigheidsbevordering
In samenwerking met het Taalhuis kunnen taalbegeleiders cursussen volgen en lezingen bijwonen.
In het najaar van 2018 heeft SamenSpraak een bijeenkomst met de taalbegeleiders georganiseerd.
Mariëlle Harte, staffunctionaris van het Taalhuis, was gast en vertelde over de mogelijkheden van het
Taalhuis en de basiscursus. De bijeenkomst was verder gericht op het uitwisselen van ervaringen en op de
hulpmiddelen die bij SamenSpraak kunnen worden ingezet. De bijeenkomst is door de deelnemers zeer
positief ontvangen.
Vergaderingen
De coördinatoren zijn in 2017 gemiddeld eens in de twee weken voor een vergadering bijeen geweest.
Cijfers
•
•
•
•

taalbegeleiders
nieuwe koppelingen
koppelingen vanuit eerdere jaren
totaal aantal begeleide anderstaligen

2018
15
23
8
31

2017
16
23
7
30

2016
18
7
7

Coach4you
Coach4you is door Gilde Zeist geïnitieerd naar het voorbeeld van “School to School”. Gilde Nederland heeft
de activiteit overgenomen waarna Gilde Alkmaar in 2007 succesvol is gestart met een pilot met twee
coaches en twee leerlingen. Inmiddels is Coach4you bij Gilde Alkmaar uitgegroeid tot een activiteit met
bewezen behoefte.
Het Coach4you-team wordt geleid door een coördinator, die tevens deel uitmaakt van het zogenoemde
kernteam. Dit team onderhoudt onder meer de contacten met scholen voor de werving van leerlingen,
Jaarverslag 2018 Gilde Alkmaar

7

verzorgt de koppelingen tussen coach en leerling, organiseert de deskundigheidsbevordering en fungeert
als klankbord voor de coaches.
Methodiek
Het doel van Coach4you is om leerlingen, die naar verwachting problemen zullen ondervinden bij de
overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, tijdens 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
Evenals bij de andere vier activiteiten van Gilde Alkmaar doen de coaches hun werk als vrijwilliger. Het
coachen is meestal niet hun beroep, maar zij willen opgroeiende mensen graag begeleiden in een voor hen
moeilijke stap naar het vervolgonderwijs.
Als iemand coach wil worden volgt een sollicitatieprocedure. Onderdeel daarvan is dat de kandidaat thuis
wordt bezocht 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 kernteamlid toegewezen, op wie voor vragen en
ondersteuning een beroep kan worden gedaan.
Ook in 2018 doorliep een aantal kandidaten met succes de sollicitatieprocedure. Coaches blijven vanwege
het zinvolle werk veelal voor langere tijd verbonden aan Coach4you.
Ter bevordering van hun deskundigheid konden coaches n 2018 deelnemen aan:
• cursussen,
• intervisiebijeenkomsten, waar vraagstukken op deskundige wijze behandeld worden,
• thema-avonden waar interne of externe deskundigen informatie geven en vragen beantwoorden over
het begeleiden van jongeren.
In 2019 zal het aanbod van deskundigheidsbevordering opnieuw worden bekeken.

Leerlingen
De coaching vindt plaats op vrijwillige basis. Een leerling
mag zelf beslissen of hij/zij coaching wil.

Een team van deskundige kernteamleden brengt de koppeling tot stand 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.
De leerling wordt gedurende maximaal 18 maanden een keer per week thuis bezocht.
Scholen
Basisscholen in Alkmaar worden door Coach4you benaderd om leerlingen aan te melden die baat kunnen
hebben bij begeleiding volgens het format van Coach4you.
Vergaderingen
Het kernteam is in 2018 zeven keer bijeen geweest om de voortgang van zaken te bespreken en de
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deskundigheidsbijeenkomsten voor te bereiden. Ook heeft het Coach4you-kernteam in 2017 twee
bijeenkomsten met alle coaches georganiseerd om de binding te versterken. De bijeenkomsten vonden
plaats in juli, na afloop van het schooljaar, en in januari, ter gelegenheid van het nieuwe jaar.
Ontwikkelingen in 2018
Nadat aan het einde van het schooljaar in 2017 de toenmalige coördinator zijn taken bij Coach4you had
beëindigd, heeft het meer dan eenhalf jaar geduurd voor een goede opvolger werd gevonden. De werving
van nieuwe leerlingen is door deze verminderde capaciteit onder druk komen te staan.
In februari 2018 is in Marleen Parigger een nieuwe, enthousiaste coördinator gevonden en is het kernteam
weer op sterkte gekomen. De werving van coaches heeft hierdoor weer meer aandacht kunnen krijgen. Zo
heeft de plaatsing van een wervend artikel en een advertentie over Coach4you in een van de plaatselijke
weekbladen, goede reacties opgeleverd en heeft dit geresulteerd in de aanname van twee nieuwe coaches.
Cijfers
2018
2017
2016
• actieve coaches
14
15
19
• reservecoaches
1
1
4
• leerlingen aanvang leerjaar 2017/2018
12
16
26
• leerlingen uit het voorgaande leerjaar
3
6
9
Het aanbod van leerlingen fluctueert jaarlijks. Dat is niet aan één oorzaak toe te schrijven.

Stadswandelingen
Gilde Alkmaar organiseert zowel groeps- als open wandelingen in Alkmaar. De ervaren en deskundige
stadsgidsen laten de deelnemers met enthousiasme kennismaken met de historie van de stad. De gidsen
ontvangen een gedegen opleiding voordat ze voor stadswandelingen worden ingezet.

Behalve Nederlandstalige wandelingen verzorgt Gilde Alkmaar stadswandelingen in de Engelse, Duitse en
Franse taal.
Aan het einde van het jaar waren 12 stadsgidsen actief. Eén gids is in 2018 gestopt en twee nieuwe gidsen
zijn in het najaar toegetreden.
In 2018 hebben de stadsgidsen opnieuw een groot aantal deelnemers door onze stad geleid. Het was een
succesvol jaar. Met in totaal 1843 deelnemers was sprake van een forse stijging van 316 belangstellenden
ten opzichte van 2017.
Open wandelingen
De open wandelingen worden gehouden in de maanden juni tot en met augustus. Deelname aan deze
wandelingen hoeft, met drie uitzonderingen, niet tevoren te worden aangemeld. In 2018 zijn de open
wandelingen aangeboden op de woensdagavond en op de eerste en derde zondagmiddag van de maand.
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Eerder werden de avondwandelingen gehouden op de dinsdagavond, maar de introductie van de
kaasmarkt op de dinsdagavond veroorzaakte in 2017 een daling in de deelname. In totaal namen in 2018
234 belangstellenden deel aan de open wandelingen (128 in 2017).
De toename is vooral te danken aan een zeer succesvolle proef om op drie woensdagavonden in 2018 een
wandeling aan te bieden in combinatie met een bezoek aan een historisch bouwwerk. Aan deze drie
wandelingen namen in totaal 77 belangstellenden deel. De gekozen bouwwerken betroffen het
Wildemanshofje, de Sint Laurentiuskerk en de Joodse Synagoge. Gezien de grote belangstelling en de
positieve reacties wordt het aantal wandelingen met een bestemming in 2019 voortgezet.
De deelname aan wandelingen op de zondagmiddag was dermate beperkt dat voortzetting ervan zal
worden heroverwogen.
Groepswandelingen
Voor de groepswandelingen is veel belangstelling. Deze stadswandelingen kunnen het gehele jaar door op
afspraak worden aangevraagd. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met groepssamenstelling,
interesses en wensen van de aanvragers. Groepswandelingen kunnen worden geboekt in combinatie met
een rondvaart of een bezoek aan het Kaasmuseum.
In 2018 verzorgde Gilde Alkmaar 133 groepswandelingen met in totaal 1609 deelnemers. Ten opzichte van
2017 betekende dit een stijging van 23 wandelingen en 208 deelnemers.
Aanvragen komen van particulieren, maar vaak ook vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en andere
organisaties.
De gemeente Alkmaar weet de stadswandelingen van Gilde Alkmaar steeds meer te vinden. Zo benaderde
de gemeente Gilde Alkmaar voor een stadswandeling voor nieuwe ambtenaren en verzorgden de gidsen op
aanvraag vanuit het Taalhuis een succesvolle stadswandeling in eenvoudige taal voor mensen met
taalmoeilijkheden.
Ook de NS benaderde Gilde Alkmaar voor een aanbieding van stadswandelingen in Alkmaar op de website
NS-favourites. Dat was goed voor de PR maar heeft niet veel wandelingen op geleverd.
Een ander voorbeeld is het UWV, dat het personeel dat deelneemt aan het project Fit & Vitaal, een
stadswandeling in lunchtijd aanbood.
Bijzonder was de aanvraag voor een wandeling met iemand met autisme en een wandeling met een groep
slechtzienden. Dit alles vraagt inlevingsvermogen en een flexibele instelling van de gidsen die de
wandelingen verzorgen. De reacties zijn onverminderd positief.
Klanttevredenheid
Gilde Alkmaar ontving opnieuw uitstekende beoordelingen via de door deelnemers ingevulde
enquêteformulieren. De uitkomsten worden gebruikt om de dienstverlening te monitoren. Ook willen de
stadsgidsen en kantoormedewerkers graag weten hoe de deelnemers de rondleiding en de organisatie
ervan hebben ervaren.
Vergaderingen
In 2018 hielden de stadsgidsen twee vergaderingen: een voorjaarsvergadering ter voorbereiding op het
komend seizoen en een najaarsvergadering ter afsluiting en evaluatie.
Cijfers
• Aantal stadsgidsen
• Open stadswandelingen
- aantal deelnemers dinsdagavond
- aantal deelnemers zondagmiddag
• Groepswandelingen
- aantal stadswandelingen
- aantal deelnemers
Totaal aantal deelnemers

2018
12

2017
10*

2016
12

195
39

69
57

173
67

133
1609
1843

110
1401
1527

126
1796
2036

* plus één gids in opleiding
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Fietstochten
Gilde Alkmaar organiseert van april tot en met oktober fietstochten van verschillende afstanden. De
tochten van ca. 30, 50 en 70 kilometer worden gereden in de omgeving van Alkmaar of naar verder gelegen
plaatsen in Noord-Holland.

Alle tochten starten en eindigen bij het kantoor van Gilde Alkmaar aan de Muiderwaard. Ze worden
begeleid door ervaren gidsen die het traject vooraf hebben verkend en die het veiligheidsaspect bewaken.
Tijdens de fietstochten wordt altijd een bezoek gebracht aan een leuke of interessante locatie. Ze trekken
zowel trouwe als nieuwe deelnemers aan. Vooral mondelinge reclame van eerdere enthousiaste deelnemers, maar ook de publiciteit in bladen en activiteitenagenda’s brengen nieuwe belangstellenden aan.
In 2018 waren 19 fietstochten gepland, maar helaas moest weer een aantal tochten vanwege
weersomstandigheden worden afgelast. Dit jaar betrof het zes fietstochten waarbij het vooral vanwege de
warmte niet verantwoord was ze doorgang te laten vinden. De gemiddelde deelname van de 13 gereden
tochten was ca. 15 fietsers per tocht. Het aantal deelnemers blijft gedurende de jaren redelijk stabiel.
Fietsgidsendagen
Het fietsseizoen start en eindigt jaarlijks met een gidsendag. Daar worden ook het bestuur en de
kantoormedewerkers voor uitgenodigd.
De start van het fietsseizoen vond dit jaar plaats op 20 april met een fietstocht naar De Rijp. De
deelnemers konden daar genieten van een rondvaart in dit prachtige gebied. Het seizoen werd op 26
oktober afgesloten met een gezellige middag bij Victorieplaza in Alkmaar.
Bestemmingen
Gilde Alkmaar biedt jaarlijks een wisselend programma met diverse bestemmingen. De routes erheen
worden zorgvuldig uitgestippeld. In 2018 zijn onder meer bezoeken gebracht aan de Hortus Bulborum in
Limmen, het fort bij Krommeniedijk en het Hoogovenmuseum in Velsen-Noord. Het totale programma van
de fietstochten in 2018 is als bijlage bij dit verslag gevoegd.
Vergaderingen
De fietsgidsen zijn in 2018 één maal voor een vergadering bijeen geweest. In die vergadering, die in het
najaar werd gehouden, vond onder meer evaluatie van de fietstochten 2018 plaats en werden, ter
voorbereiding op de tochten van 2018, ideeën voor bestemmingen besproken.
Cijfers
• Aantal fietsgidsen
• Aantal fietstochten
• Aantal deelnemers
• Gemiddelde deelname per tocht
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2018
12
13
194
14,9

2017
13
14
191
13,6

2016
16
15
200
13,3
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Financieel verslag Gilde Alkmaar
Balans per 31 december 2018
31-12-2018
ACTIVA

€

Kas

31-122018

31-12-2017

31-122017
€

PASSIVA

€
18.060

17.811

160

254

Rabobank rekening.courant

18.865

14.346

Vrije reserves
Bestemmingsreserve nieuwe
projecten

5.000

5.000

Rabobank spaarrekening
Inventaris en
automatisering

39.100

39.090

Garantstellingsreserve projecten

15.000

15.000

2

2

Reservering subsidie SamenSpraak
Onderbesteding Samenspraak
2018{2017)

17.601

17.601

1.682

1.076

1.437

-

58.780

56.488

Overige vorderingen

653

653

-

2.143

58.780

56.488

Overlopende activa

Totaal

Overlopende passiva

Totaal

Staat van baten en lasten over 2018
2018
BATEN
Subsidie Gemeente
Alkmaar

2017

€

2018

€

LASTEN

2017
€

€

10.600

10.500

Huur

3.604

3.670

Subsidie SamenSpraak
Vrijval reservering
Coach4You

1.850

2.125

Kantoor en organisatiekosten

1.283

5.800

-

2563

Vrijwilligerskosten

2.010

1.420

Stadswandelingen

7.067

6.452

Telefoon, internet

889

884

Fietstochten

873

1.160

Kosten PR

523

56

Diverse opbrengsten

275

-

Overige kosten

860

850

Uitgaven SamenSpraak

1.244

1.049

Uitgaven Coach4You

4.595

4.607

Stadswandelingen

3.801

1.948

Fietstochten

1.000

939

856

1.577

20.665

22.800

Resultaat

Totaal

20.665

22.800

Totaal

Niet uit de balans blijkende verplichting:
Met ingang van 1 oktober 2015 is met verhuurder Woonwaard Noord-Kennmerland een huurovereenkomst
afgesloten voor het gebruik van een ruimte in de Multifunctionele Accommodatie Wijkwaard, gevestigd Muiderwaard
240. 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. Per 30 september 2018 heeft geen van de partijen gebruikgemaakt van de
mogelijkheid tot opzegging. De huursom wordt jaarlijks geïndexeerd en bedroeg voor 2018 € 3.604 per jaarbasis.
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Slotwoord
Het bestuur dankt alle vrijwilligers die zich in 2018 voor de Stichting Gilde Alkmaar hebben ingezet:
coördinatoren, kantoormedewerkers, 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 Gilde Alkmaar actief is.

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
Telefoon
E-mailadres
Website

: Muiderwaard 246-D
1824 XV Alkmaar
: 072 – 515 4869
: gildealkmaar@hetnet.nl/info@gildealkmaar.nl
: www.gildealkmaar.nl
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Bijlage I

WANDEL MEE MET GILDE ALKMAAR
Wilt u als Alkmaarder uw stad met andere ogen bekijken, als niet-Alkmaarder de stad
beter leren kennen, of als oud-Alkmaarder herinneringen ophalen en veranderingen
ontdekken? Of bent u toevallig in de stad en heeft u tijd over voor iets leuks en
leerzaams?
In de maanden juni t/m augustus organiseert Gilde Alkmaar stadswandelingen onder
leiding van deskundige gidsen, waaraan u tegen betaling van € 2,50 per persoon kunt
meedoen.
Van 6 juni t/m 29 augustus 2018 vertrekken elke woensdagavond om 19.30 uur
stadswandelingen bij de Molen van Piet aan het Ritsevoort.
Aan bijna al deze stadswandelingen kan zonder aanmelding vooraf deelgenomen
worden, maar voor de wandelingen op 6 juni, 4 juli en 1 augustus geldt vol-is-vol.
Tijdens die wandelingen wordt onderweg een kort bezoek gebracht aan respectievelijk
het Wildemanshofje, de Sint Laurentiuskerk en de Joodse Synagoge.
Kijk voor meer informatie (en aanmelding voor deze wandelingen) op de wandelpagina
van de website www.gildealkmaar.nl of op onze facebook-account.
Middagwandelingen zonder aanmelding vooraf zijn er, ook vanaf de Molen van Piet,
om 14.00 uur, op de zondagen: 3 en 17 juni, 1 en 15 juli en 5 en 19 augustus.
Gilde Alkmaar biedt daarnaast het hele jaar voor groepen vanaf vier personen
stadswandelingen op maat aan. Iets voor uw familiefeest, reünie of bedrijfsevenement?

KIJK VOOR HET TOTALE AANBOD OP ONZE WEBSITE: www.gildealkmaar.nl
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Bijlage II

FIETSPROGRAMMA 2018
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), vertrek 13.00 uur
dinsdag 1 en vrijdag 4 mei
HORTUS BULBORUM, LIMMEN
In deze bollentuin is het genieten van een ongekende collectie aan veelkleurige voorjaarsbloeiende
bolgewassen, veelal stammen van vóór 1900.
Kosten: € 10.00 (incl. rondleiding); koffie verkrijgbaar voor € 1,90.

dinsdag 29 mei en vrijdag 1 juni
ARTFARM, HEERHUGOWAARD
Artfarm biedt op deze boerderij creatieve cursussen en workshops aan.
Op het erf presenteren zich 17 ateliers.
Kosten: € 7,00 (incl. rondleiding); koffie en koek kosten € 1,50.

dinsdag 26 en vrijdag 29 juni
HUIS VAN HILDE, CASTRICUM
Maak kennis met Hilde in haar eigen huis en de archeologie en bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland
gedurende het afgelopen millennium.
Kosten: € 10.00 (incl. rondleiding).

dinsdag 24 en vrijdag 27 juli
BOVEBO BLOEMENKWEKERIJ, HENSBROEK
Bovebo kweekt al meer dan 40 jaar met passie en creativiteit bloemen om de wereld fleuriger te maken.
Kosten: € 5,50 (incl. rondleiding en koffie).

dinsdag 14 en vrijdag 17 augustus
HUIZE GLORY, BERGEN AAN ZEE
Van 1930 tot 1967 deed dit huis dienst als Bio-vakantieoord.
Minder bedeelde kinderen konden hier aansterken in de frisse lucht.
Kosten: € 7,50 (incl. rondleiding).
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dinsdag 2 en vrijdag 5 oktober
BRANDWEERKAZERNE, ALKMAAR
Dag en nacht staan brandweerlieden klaar om te blussen, te helpen bij ongevallen en dieren te redden.
Een inkijkje in hun werk wordt tijdens deze tocht geboden.
Kosten: € 4,50 (incl. rondleiding en koffie).

Lange tochten (± 50 km), vertrek 09.30 uur
vrijdag 18 mei
FORT BIJ KROMMENIEDIJK
De bijzondere natuur, het landschap en de Stelling van Amsterdam komen hier tot leven.
Kosten: € 10.50 (incl. rondleiding).

vrijdag 15 juni
BEELDENTUIN, GALERIE EN ATELIER ROMEE KANIS, SINT MAARTENSBRUG
Romee Kanis maakt figuratieve beelden in brons. Haar ontwerpen hebben een sierlijke, vrouwelijke vorm.
Kosten: € 5,50 (incl. rondleiding en koffie).

vrijdag 13 juli
MUSEUMBOERDERIJ ´DE ANLOUP´, ZUIDERMEER
Annie en Teun Steur nemen u mee terug in de tijd, om de historie van het leven op het platteland te
beleven.
Anloup is West-Fries voor ongeregeld bezoek.
Kosten: € 9.00 (incl. rondleiding); koffie is verkrijgbaar voor € 1,50.

vrijdag 31 augustus
KUST OP KRACHT, PETTEN
In het Informatiecentrum ´Zand tegen Zee´ en op locatie is te zien hoe het plan achter de kustversterking is
ontstaan en hoe de natuur de ontwikkelingen beïnvloedt.
Kosten: € 4.50.

vrijdag 21 september
POLDER-/DUINENROUTE (duinkaart verplicht)
We fietsen van Alkmaar naar Heiloo , daarna naar Limmen en Castricum en door de duinen naar Egmond-Binnen.
Broodje eten kan bij bezoekerscentrum De Hoep.
Kosten: € 4.50.

Extra lange tochten (± 70 km), vertrek 09.00 uur
donderdag 2 augustus
HOOGOVENMUSEUM, VELSEN-NOORD (duinkaart verplicht)
Het museum toont de historie van het beroemde staalbedrijf, dat onder een andere naam nog steeds
floreert.
Kosten: € 9.50 (incl. rondleiding, film en koffie).

donderdag 6 september
MUSEUM ´HET SCHOOLTJE VAN DIK TROM´, OOSTHUIZEN
Schrijver en onderwijzer C. Joh. Kieviet schreef de beroemde boekenreeks.
Het oude schooltje, waar Kieviet vroeger les gaf, is nu het Dik Trom kinderboekenmuseum .
Broodje eten kan bij molen De Beek.
Kosten: € 9.50 (incl. rondleiding, koffie en koek).

Jaarverslag 2018 Gilde Alkmaar

16

Alle fietstochten starten en eindigen bij Wijkcentrum Wijkwaard, Muiderwaard 242,
waarin op huisnummer 246-D het kantoor van Gilde Alkmaar gevestigd is.
We willen graag dat deelnemers zich van tevoren aanmelden.
Dat kan telefonisch: 072-5154869 (b.g.g. 072-5155168) of per e-mail: gildealkmaar@hetnet.nl.
Gilde Alkmaar is niet aansprakelijk voor schade van/aan deelnemers tijdens de fietstochten.
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