
VRIJWILLIGERS MET BREDE  
KENNIS, KUNDE, ERVARING,  
AANDACHT EN TIJD WILLEN HELPEN  
 
e-mail: info@gilde-stichtsevecht.nl   
Nadere informatie zie onze website: www.gilde-stichtsevecht.nl   
 

NIEUWSBRIEF   Februari  2018 

   Van de Voorzitter      
 

Gilde Stichtse Vecht is in beweging. Niet alleen door veranderingen in het bestuur maar ook 
door nieuwe activiteiten. De verandering in het bestuur betreft het vertrek van oprichter en 
secretaris Henny de With, waarover u verderop in deze Nieuwsbrief meer leest. Nieuwe 
activiteiten zijn de maandelijkse Gilde-bijeenkomst, waarop ook in deze Nieuwsbrief nader 
wordt ingegaan, en het filosofisch café. Daarnaast zijn in voorbereiding het opzetten binnen 
onze gemeente van Coach4you, een programma om kinderen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken succesvol door de brugklas te helpen, en het nieuwe project ‘Kennis 
delen’ met als sub-titel ‘verhalen vertellen’. Ik hoop daar in de volgende Nieuwsbrief meer 
over te kunnen vertellen. 
Ook is onlangs weer een serie workshops POWER gestart en binnenkort beginnen weer de 
voorbereidingen voor de vrijwilligersmarkten en de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. 
Kortom, volop activiteiten, bestaand en nieuw, waardoor wij terecht kunnen zeggen dat Gilde 
Stichtse Vecht volop in beweging is! 

   Oproep      
 

Om de verschillende activiteiten, bestaand en nieuw, te kunnen organiseren zijn vrijwilligers 
nodig. Wil je iets doen, of ken je iemand die een bijdrage wil leveren, laat het ons weten. Het 
gaat om een verscheidenheid aan rollen, van heel klein tot iets groter. En een eerste stap, 
ter oriëntatie, is natuurlijk om gewoon eens te komen praten. Dat kan in een persoonlijk 
gesprek, of schiet een van de bestuursleden aan op de komende Gilde-bijeenkomst. Contact 
opnemen kan via e-mail info@gilde-stichtsevecht.nl of telefonisch 06 53 170324 (Wim 
Schoonderbeek). 

   Gilde-bijeenkomst    
 

Op 25 januari is in het sfeervolle Vechtstreekmuseum de tweede Gilde-bijeenkomst 
gehouden. Wat is een Gilde-bijeenkomst? In een ongedwongen sfeer, met een kop koffie, 
delen bestuurders, coördinatoren, vrijwilligers en overige (maatschappelijk) geïnteresseerden 
hun ervaringen, plannen en ideeën. Daarnaast is er volop gelegenheid voor gezelligheid, 
kletspraatjes en het aanhalen of uitbreiden van sociale contacten. En natuurlijk is iedereen 
welkom die zich wil oriënteren op leuk, maatschappelijk betrokken vrijwilligerswerk (zonder 
hulpverlener te willen zijn). 
Wij willen van deze bijeenkomst een maandelijks evenement maken, te houden op de laatste 
donderdag van de maand. De volgende bijeenkomst is dan op donderdag 22 februari, 10.30-
12.00 uur in het Vechtstreekmuseum te Maarssen. Interesse? Kom gewoon eens kijken. 



  Afscheid Henny de With    
 

In de maandelijkse Gilde-bijeenkomst van 25 januari 2018 werd er extra aandacht besteed 
aan het afscheid van Gilde-oprichter en secretaris Henny de With. Wethouder Linda van Dort 
sprak warme en waarderende woorden uit en overhandigde 
een bos bloemen namens B & W. De wethouder benadrukte 
de geweldige inzet van Henny voor Gilde Stichtse Vecht, 
voor de gemeentelijke vrijwilligersprijzen en voor de 
vrijwilligersdag en de verenigingenmarkt. Met die inzet heeft 
Henny gedurende een reeks van jaren een bijzondere 
bijdrage geleverd aan de ondersteuning en waardering van 
de vrijwillige inzet in onze gemeente. 

 

Vervolgens bedankte voorzitter Wim Schoonderbeek Henny voor zijn inzet en betrokkenheid 
gedurende 18 jaren bij Gilde Stichtse Vecht. “Zonder jou was er geen Gilde Stichtse Vecht 
geweest en zou er geen sprake zijn geweest van een reeks van mooie Gilde-activiteiten”.   

Daarna sprak Wim namens het bestuur van Gilde 
Nederland. Hij bedankte Henny voor zijn inzet voor 
Gilde Stichtse Vecht in al die jaren, maar ook voor 
zijn activiteiten voor de Gilden in de provincie 
Utrecht en voor Gilde Nederland. Als blijk van 
waardering hiervoor heeft het bestuur van Gilde 
Nederland besloten aan Henny 
de Gouden Gildespeld uit te 
reiken. Een bijzondere 
gebeurtenis omdat in het hele 
bestaan van Gilde Nederland 

eerder nog maar elf Gilde-vrijwilligers deze gouden speld hebben 
gekregen.                                                                         

In het dankwoord gaf Henny aan dat de uitreiking van de Gouden Gildespeld een grote 
verrassing voor hem is, waarmee hij zeer vereerd is. Hij heeft met veel plezier en 
betrokkenheid zijn activiteiten voor het Gilde gedaan. In al die jaren zijn er vele inspirerende 
contacten geweest met bestuurders en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. Ook 
is met veel van deze organisaties prettig samengewerkt. Twee belangrijke drijfveren voor 
Henny waren  “Als je wind tegen hebt moet je harder trappen” en “Als je wat doet doe het 
dan goed”. Het is fijn te ervaren dat je daar dan ook waardering voor krijgt. Hij besloot met “Ik 
neem dankbaar afscheid. Vooral de warme en waarderende woorden hebben mij goed 
gedaan. Ik bedank, ook namens mijn vrouw Bep, alle Gilde-mensen voor de zeer prettige 
samenwerking.” 

Dit bijzondere afscheid werd afgesloten met een bruisende toost op de gezondheid van 
Henny en op het succesvol doorgaan van Gilde Stichtse Vecht. 

 


