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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 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 terugkijken op een positief jaar. Gilde Alkmaar ontvangt zeer positieve berichten van 
de deelnemers aan de stadswandelingen en begeleide fietstochten. Ook de begeleidingen vanuit 
SamenSpraak en Coach4you worden onverminderd positief beoordeeld. 
In 2019 waren er geen grote problemen bij de invulling en bezetting van sleutelfuncties. Uitzondering 
hierop vormt de bezetting van het kantoor van Gilde Alkmaar, wat voor de continuïteit nog steeds een 
groot zorgpunt is. 
 
Ook de deelname aan de activiteiten was positief in 2019. Uitschieters daarbij waren ‘Stadwandelingen’ en 
‘SamenSpraak’. Stadswandelingen zag het aantal deelnemers in 2019 met 151 belangstellenden groeien 
naar een totaal van 1994. De stijging is toe te schrijven aan de toename van het aantal groepswandelingen 
en de belangstelling voor de drie open stadswandelingen in combinatie met een speciale bestemming. 
SamenSpraak had in 2019 te maken met forse groei en een professionaliseringsslag. Het aantal 
begeleidingen nam met 19 toe van 30 naar 49 en het aantal taalbegeleiders met 22 van 15 naar 37. Door 
deze toename werd een efficiëntere administratie noodzakelijk en werd een nieuw registratiesysteem 
opgezet. 
De activiteit ‘Fietsen’ had dit jaar opnieuw helaas te kampen met afgelastingen vanwege 
weersomstandigheden, waaronder twee vanwege een temperatuur boven de 30 graden. De gemiddelde 
deelname aan de tochten blijft echter redelijk stabiel. 
Bij Coach4you was sprake van een lichte teruggang. De balans tussen de vraag om begeleiding vanuit de 
leerlingen en de beschikbare coaches was dit jaar niet eenvoudig. De gerealiseerde begeleidingen werden 
echter zeer positief gewaardeerd. 
 
Met de gemotiveerde inzet van bijna 80 vrijwilligers heeft Gilde Alkmaar in 2019 ruim 2120 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 samenleving. 
 
Voor bestuur en kantoor was het een jaar waarin, naast de reguliere zaken, onderzoek is gestart naar 
mogelijkheden voor de opzet van een nieuwe activiteit. Ook zijn, in verband met de moeizame opvulling 
van de vacature op kantoor, maatregelen uitgewerkt om de aantrekkelijkheid van Gilde Alkmaar voor 
kantoorvrijwilligers te verbeteren en te anticiperen op het risico dat de vacature niet zal worden ingevuld.   
 
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  Frans Beudeker 
SamenSpraak  Ria Kaaij, Jacqueline Dusselaar, Harry de Jong, Peter van der Voort en Paul Weel 
Stadswandelingen Peter de Rover 
Coach4you   Marleen Parigger 
Kantoor  Betty Bakker 
 
Rooster van aftreden 
Bestuursleden worden volgens de statuten voor maximaal twee termijnen van vier jaar benoemd.  
 
Vergaderingen en andere bijeenkomsten 
Het bestuur vergaderde in 2019 zeven keer.  
Twee maal per jaar waren ook de coördinatoren bij de bestuursvergaderingen aanwezig. 
 
In de zomer was er een borrel voor bestuur, coördinatoren en kantoormedewerkers en op 14 december  
hield Gilde Alkmaar een eindejaarbijeenkomst voor alle vrijwilligers.  
 
Vacatures en bezetting 
Bestuur 
Hoewel het bestuur in zijn huidige samenstelling kan functioneren,  is aanvulling gewenst om Gilde Alkmaar 
nog beter op de kaart te zetten en andere activiteiten te kunnen oppakken.  
 
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 
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’. 
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SamenSpraak 
In de tweede helft van het jaar zijn twee nieuwe deeltijdcoördinatoren toegetreden, te weten Peter van der 
Voort en Harry de Jong. Met deze aanvulling heeft SamenSpraak meer armslag gekregen om de toename 
van activiteiten aan te kunnen. 
 
Coach4you 
Coby Wezel, lid van het kernteam van Coach4you, heeft na zeven jaar inzet bij Coach4you afscheid 
genomen. Het team heeft besloten de ontstane vacature niet in te vullen en gaat met vier leden verder.  
  
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. Zowel de website als de Facebookpagina wordt regelmatig gevuld met 
nieuws over de activiteiten en vacatures.  
 
Overige gebeurtenissen/ontwikkelingen 
Rabo Clubkas Campagne 
Gilde Alkmaar heeft ook in 2019 meegedaan met de Rabo Clubkascampagne.  Leden kunnen daarbij hun 
stem uitbrengen op ingediende projecten. 
 

Gilde Alkmaar haalde met 44 stemmen van de leden van de 
Rabobank een bedrag van € 202,86 binnen. De cheque werd op 
een feestelijke avond uitgereikt.  
 

 
 
 
 

 
Matchmarkt Stichting de Waaier 
Op 14 november organiseerde Stichting de Waaier de tweejaarlijkse Matchmarkt. Lokale bedrijven zoeken 
een match met maatschappelijke organisaties via een systeem van vraag en aanbod. Gilde Alkmaar was 
hier ook vertegenwoordigd en is door een aantal ondernemers bezocht. 
 
Nieuwe activiteit 
In 2019 heeft het bestuur gesprekken gevoerd met de gemeente Alkmaar en andere relevante partijen om 
te onderzoeken of Gilde Alkmaar een bijdrage kan leveren aan het enthousiasmeren van jongeren om te 
kiezen voor een technische opleiding. Het onderzoek of en in welke vorm Gilde Alkmaar hier een bijdrage 
aan zou kunnen leveren is nog niet afgerond en wordt in 2020 voortgezet. 
 
 

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. Als gevolg van 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.  
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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 2019 is hiermee een start gemaakt. De 
implementatie, die door ICT vanaf Morgen wordt begeleid, is voorzien voor 2020. 
 
Het kantoor van Gilde Alkmaar is momenteel gehuisvest in het wijkcentrum Wijkwaard. Om de locatie en 
werkomgeving voor de vrijwilligers en klanten aantrekkelijker te maken, is een onderzoek gestart naar 
andere, betaalbare huisvesting in het stadscentrum. Diverse opties hebben de revue gepasseerd. In 2020 
zal hierover een besluit worden genomen. 
  
 

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 heeft een zeer actief 2019 achter de 
rug. Het jaar stond in het teken van groei en 
professionalisering. Doordat het team van 
coördinatoren werd uitgebreid met twee 
deelcoördinatoren,  Peter van der Voort en Harry de 
Jong, lukte het om dit te realiseren. 
Jacqueline Dusselaar, Joop Weel en Ria Kaaij 
maakten er al deel  van uit, zodat het team 
momenteel uit vijf deelcoördinatoren bestaat.  
 
 

Tot september was het met werving via een advertentie en de vrijwilligerscentrale mogelijk om voldoende 
taalbegeleiders aan te trekken en het aanbod van anderstaligen en beschikbare taalbegeleiders in 
evenwicht te houden. Daarna nam het aantal aanmeldingen van anderstaligen zodanig toe dat een 
wachtlijst ontstond en een nieuwe wervingscampagne is gestart. Zowel verwijzers, waaronder het nieuwe 
Taalpunt, als anderstaligen en taalbegeleiders weten  SamenSpraak Alkmaar steeds beter  te vinden. 
 
In 2019 heeft SamenSpraak met 37 taalbegeleiders 49 anderstaligen begeleid. Ten opzichte van 2018 betrof 
dit een toename van 22 taalbegeleiders en 19 anderstaligen. Door deze groei was het noodzakelijk om de 
registratie efficiënter te maken en is een nieuw, verbeterd registratiesysteem opgezet. Daarnaast is in 2019 
aan andere aspecten gewerkt, zoals een introductiepakket voor taalbegeleiders en het gebruik van de 
sociale kaart voor verwijzingen.  
 
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 en 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. 
Het Taalhuis heeft een loket op het gemeentehuis geopend, genaamd Taalpunt. Mensen kunnen via dit 
loket laagdrempelig naar SamenSpraak worden doorverwezen; dit blijkt heel goed te werken.  
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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.  
In 2019 hebben twee stagiaires van HBO-opleidingen stage gelopen bij SamenSpraak. 
 
Deskundigheidsbevordering en cohesie 
De basiscursus van de stichting Taal voor het Leven is door veel (nieuwe) taalbegeleiders gevolgd. Ook 
heeft een aantal taalbegeleiders deelgenomen aan workshops van de Vrijwilligersacademie.  
Via HetBegintMetTaal, een landelijk instituut ter ondersteuning van taalprojecten, worden Webinars 
georganiseerd. Zowel coördinatoren als taalbegeleiders maken gebruik van deze online 
deskundigheidsbevordering. 
Door omstandigheden kon de bijeenkomst voor taalbegeleiders in het voorjaar niet doorgaan, maar in 
november vond een zeer geslaagde bijeenkomst plaats met als thema: “Hoe is het om te vluchten en wat 
kom je tegen als vluchteling in Nederland?” Een voormalige vluchteling hield een inleiding en er ontstond 
een levendige en indrukwekkende discussie over dit onderwerp.  
Ook de zomerborrel in juni werd goed bezocht. De deelnemers ervaren het als positief om op deze wijze 
informeel contact met elkaar te hebben.  
De stadswandeling die in september werd gehouden voor anderstaligen en taalbegeleiders was zeer de 
moeite waard en voor herhaling vatbaar. De wandeling werd begeleid door een stadsgids van Gilde 
Alkmaar.  
 
Vergaderingen 
De coördinatoren zijn in 2019 gemiddeld eens in de twee weken voor een vergadering bijeen geweest. 
Daarnaast is er regelmatig onderling contact via WhatsApp om snel te kunnen reageren op actuele 
ontwikkelingen of problemen. 
 
Cijfers 
 2019 2018 2017 

• Taalbegeleiders 371 15 16 

• nieuwe koppelingen2  432 23 23 

• koppelingen vanuit eerdere jaren3 153 8 7 

• totaal aantal begeleide anderstaligen 494 31  30 
 
Note 1: aantal taalbegeleiders per 31-12-2019 
Note 2: aantal nieuwe koppelingen in 2019 inclusief koppelingen die in hetzelfde jaar weer zijn ontbonden. 
Note 3: inclusief koppelingen die in de loop van 2019 zijn ontbonden 
Note 4:sommige taalbegeleiders begeleiden meerdere anderstaligen 

 
 

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, 
verzorgt de koppelingen tussen coach en leerling, organiseert de deskundigheidsbevordering en fungeert 
als klankbord voor de coaches. 
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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 vrijwilligers. 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 2019 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 in 2019 deelnemen aan thema-avonden waar 
interne of externe deskundigen informatie geven en vragen beantwoorden over het begeleiden van 
jongeren. De avonden zijn zo opgezet, dat coaches ook hun vragen over hun eigen trajecten kunnen 
inbrengen.  
In 2020 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 2019 zeven keer bijeen geweest om de voortgang van zaken te bespreken en de 
deskundigheidsbijeenkomsten voor te bereiden. Ook heeft het Coach4you-kernteam in 2019 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 2019 heeft Coby Wezel, na jarenlang bij Coach4you betrokken te zijn geweest,  afscheid genomen van 
het kernteam van Coach4you. De vacature wordt niet ingevuld en haar taken zijn verdeeld onder de 
overige vier leden van het kernteam. 
De laatste jaren valt een geleidelijk teruggang te constateren in zowel het aantal coaches als het aantal 
leerlingen dat coaching ontvangt. Het blijkt niet alleen lastig om geschikte coaches aan te trekken, maar 
daarbij is het ook niet eenvoudig een goede balans te vinden in het aantal beschikbare coaches ten 
opzichte van het aantal leerlingen dat coaching behoeft. 
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In 2020 zal in het proces rekening gehouden worden met het moment van de wervingscampagne van 
coaches evenals de procedure naar scholen, om de het aantal leerlingen met een behoefte aan coaching 
nog beter te kunnen afstemmen op het aantal beschikbare coaches.  
 
 
Cijfers 2019 2018 2017 

• actieve coaches  13 14 15   

• reservecoaches  1 1 1   

• leerlingen aanvang leerjaar 2018/2019  10 12 16  

• leerlingen uit het voorgaande leerjaar 1  10 6   
 
 

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 ook stadswandelingen in de Engelse, Duitse 
en Franse taal. 
2019 was een succesvol jaar. De stadsgidsen hebben opnieuw een groot aantal deelnemers door onze stad 
geleid. Met in totaal 1994 deelnemers was sprake van een stijging van 151 belangstellenden ten opzichte 
van 2018. 

 
Open wandelingen 
In 2019 werden open wandelingen aangeboden op elke woensdagavond van de maanden juni  tot en met 
augustus. Belangstellenden hoeven zich voor deze wandelingen niet vooraf aan te melden. De deelname 
aan open wandelingen loopt sinds een aantal jaar geleidelijk aan terug. Om die reden is het aanbod van 
wandelingen op de zondagmiddag vanaf 2019 stopgezet. 
In 2018 is een proef gehouden om drie open wandelingen te combineren met een bezoek aan een 
historisch gebouw. Gezien het succesvolle verloop van deze proef is dit aanbod in 2019 voortgezet. De 
gekozen bouwwerken betroffen de Joodse Synagoge, de Remonstrantse kerk en de Lutherse kerk.   
In 2019 namen aan de open wandelingen 118 belangstellenden deel, waarvan 55 deelnamen aan de drie 
themawandelingen.   
 
Victorie Sail Alkmaar 
In juli 2019 vond het vierdaagse evenement Victorie Sail Alkmaar plaats. Tijdens dit spektakel meerden in 
de Alkmaarse binnenstad ongeveer 200 historische bedrijfsvaartuigen aan en werden veel activiteiten 
georganiseerd. Gilde Alkmaar werd door de organiserende stichting benaderd met het verzoek om 
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stadswandelingen aan te bieden. De gidsen hebben dit enthousiast geaccepteerd en gedurende deze dagen 
een rondleiding verzorgd voor in totaal 82 belangstellenden. 
  
Groepswandelingen 
Voor de groepswandelingen is veel belangstelling. Deze stadswandelingen kunnen het gehele jaar op 
afspraak worden aangevraagd. Hierbij wordt  zoveel mogelijk rekening gehouden met groepssamenstelling, 
interesses en wensen van de aanvragers. Groepswandelingen kunnen ook worden geboekt in combinatie 
met een bezoek aan het Kaasmuseum. 
 
Gilde Alkmaar wordt in toenemende mate benaderd voor groepswandelingen. Belangrijke redenen 
hiervoor zijn de deskundigheid van de gidsen en het enthousiasme waarmee zij de deelnemers rondleiden.  
In 2019 verzorgde Gilde Alkmaar 172 van deze ‘maatwerkwandelingen’, waarvan 18 in combinatie met een 
bezoek aan het Kaasmuseum. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 1794, wat ten opzichte van 2018 een 
stijging betekent van 23 wandelingen en 208 deelnemers. 
Aanvragen komen van particulieren, maar eveneens vaak vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en andere 
organisaties.  
Ook de gemeente Alkmaar weet de stadswandelingen van Gilde Alkmaar steeds te vinden. Zo benaderde 
de gemeente in 2019 Gilde Alkmaar voor een stadswandeling voor trainees en de gemeentelijke 
rekenkamercommissie. Vanuit het UWV ontvangt Gilde Alkmaar eveneens al  een aantal jaren het verzoek 
om stadswandelingen te organiseren. 
Hieronder enkele voorbeelden van bijzondere stadswandelingen die Gilde Alkmaar in 2019 heeft 
georganiseerd: 

• voor het Alkmaars Uitwisseling Comité: een Duitstalige wandeling voor een orkest uit Darmstadt; 

• voor meer dan 40 VMBO-leerlingen met een autistische stoornis; 

• voor een grote culturele vereniging uit De Roeselare, België; 

• voor een gezelschap met een bijzondere belangstelling voor Rudi Carrell, in verband met 
familierelatie 

• voor een Pop-/folkkoor uit Aldeboarn (Friesland), dat na afloop voor de gidsen een lied zong.  
 
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 2019 hielden de stadsgidsen twee vergaderingen: een voorjaarsvergadering ter voorbereiding op het 
komend seizoen en een najaarsvergadering ter afsluiting en evaluatie.  
 
Cijfers 2019 2018 2017  

• Aantal stadsgidsen 12 12 10*  

• Deelnemers open stadswandelingen 118 234 126 

• Victorie Sail Alkmaar (2019) 82 

• Groepswandelingen 
-   aantal stadswandelingen 172 133 110  
-   aantal deelnemers 1794 1609 1401 

Totaal aantal deelnemers 1994 1843 1527  
 
 
 
 

 



Jaarverslag 2019 Gilde Alkmaar  11 

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 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  2019 waren 19 fietstochten gepland, maar helaas moest ook dit jaar een aantal tochten vanwege 
weersomstandigheden worden afgelast. Een relatief nieuw fenomeen was dat er twee fietstochten bij 
waren waarbij het vanwege de warmte niet verantwoord was ze doorgang te laten vinden. Gilde Alkmaar 
hanteert als algemene richtlijn dat bij een temperatuurverwachting van boven de 30 graden geen tochten 
worden gereden.  
 
Fietsgidsendagen 
Het fietsseizoen start en eindigt jaarlijks met een gidsendag. Daar worden ook de bestuursleden en de 
kantoormedewerkers voor uitgenodigd.  
De start van het fietsseizoen vond dit jaar plaats op 12 april met een fietstocht naar Broek op Langedijk. De  
deelnemers konden daar genieten van een rondleiding in het museum BroekerVeiling en een rondvaart 
door het Rijk der Duizend Eilanden. Het seizoen werd op 29 oktober afgesloten met een gezellige middag 
bij tuinderij De Marlequi in Warmenhuizen. 
 
Bestemmingen 
Gilde Alkmaar biedt jaarlijks een wisselend programma met diverse bestemmingen. De routes erheen 
worden zorgvuldig uitgestippeld. In 2019 zijn onder meer bezoeken gebracht aan de Rozentuin in 
Middenbeemster, Molen de Otter in Oterleek en Huys Egmont in Egmond aan de Hoef. Het totale 
programma van de fietstochten in 2019 is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 
Vergaderingen 
De fietsgidsen zijn in 2019 één maal voor een vergadering bijeen geweest. In die vergadering, die in het 
najaar werd gehouden, vond onder meer evaluatie van de fietstochten 2019 plaats en werden, ter 
voorbereiding op de tochten van 2020, ideeën  voor bestemmingen besproken. 
 
Cijfers  2019 2018 2017   

• Aantal fietsgidsen  14 12 13  

• Aantal fietstochten   13 13    14       

• Aantal deelnemers 176 194 191   

• Gemiddelde deelname per tocht 13,5 14,9 13,6   
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Financieel verslag Gilde Alkmaar 2019 
Balans per 31 december 2019 

         

 31-12-2019  31-12-2018   31-12-2019  31-12-2018 

ACTIVA   €   PASSIVA €   €  

Kas 243   160   Vrije reserves 23.480   18.060  

Rabobank rekening.courant 23.755   18.865   

Bestemmingsreserve 
nieuwe projecten 5.000   5.000  

Rabobank spaarrekening 39.102   39.100   

Garantstellingsreserve 
projecten 15.000   15.000  

Inventaris en automatisering 2   2   

Reservering subsidie 
SamenSpraak 19.064  * 17.601  

Overige vorderingen 653   653   

Onderbesteding Samenspraak 
2018{2017) * 1.682  

Overlopende activa -    -  Overlopende passiva 1.211   1.437  

         

             

Totaal 63.755   58.780   Totaal 63.755   58.780  

         

* In 2019 samengevoegd         

Staat van baten en lasten over 2019 

         

 2019  2018   2019  2018 

BATEN €   €   LASTEN €   €  

Subsidie Gemeente Alkmaar  10.600   10.600   Huur 3.419   3.604  

Subsidie SamenSpraak 1.750   1.850   

Kantoor en 
organisatiekosten 1.440   1.283  

Vrijval reservering 
Samenspraak 220   -  Vrijwilligerskosten 1.742   2.010  

Stadswandelingen 9.895   7.067   Telefoon, internet 610   889  

Fietstochten 855   873   Kosten PR  61   523  

Diverse opbrengsten 207   275   Overige kosten 196   860  

 -      Uitgaven SamenSpraak 1.970   1.244  

     Uitgaven Coach4You 3.775   4.595  

     

Kosten 
Stadswandelingen 3.782   3.801  

     Kosten fietstochten 1.111   1.000  

     Resultaat 5.421   856  

         

             

Totaal 23.527   20.665   Totaal 23.527   20.665  

         

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 240-D. De ruimte wordt gebruikt 

als stichtingskantoor. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van drie jaren en eindigde 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 2019 € 3.419 op jaarbasis, inclusief verrekende servicekosten. 



Jaarverslag 2019 Gilde Alkmaar  13 

Slotwoord 

 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers die zich in 2019 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 : Muiderwaard 246-D 
     1824 XV Alkmaar 
Telefoon : 072 – 515 4869 
E-mailadres : gildealkmaar@hetnet.nl/info@gildealkmaar.nl 
Website : www.gildealkmaar.nl 

 
 

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

