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Gildevrijwilligers delen
kennis, kunde en ervaring.
Met tijd en aandacht.
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1 INLEIDING
Voor Gilde Stichtse Vecht heeft het jaar 2017 in het teken gestaan
van vernieuwing en verandering van de activiteiten en van de
organisatie.
Kennis delen is hierbij het kernwoord om de Gilde-gedachte een
passende naam te geven. De succesvolle activiteiten worden
gecontinueerd, maar ook is aandacht voor nieuwe activiteiten.
Aansluiting behouden met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze
gemeente is noodzakelijk om aantrekkelijk te blijven voor de huidige en
toekomstige Gilde-vrijwilligers.

Gilde Stichtse Vecht
is in
Beweging

2 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING
De missie van Gilde Stichtse Vecht is: “Gilde Vrijwilligers delen kennis, kunde, ervaring. Met tijd en
aandacht”. Onze visie is mensen te werven met brede kennis, kunde en ervaring en deze in de
gemeente Stichtse Vecht als vrijwilliger in te zetten ten behoeve van individuele personen en
maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Met als uitgangspunt: vrijwilligers voor vrijwilligers.
Kennis delen staat hierbij centraal.
3 BESTUUR / VERTEGENWOORDIGING
3.1 De samenstelling van het bestuur in 2017
Wim Schoonderbeek
Voorzitter
Chris Odijk
Penningmeester
Henny de With
Secretariaat
Mario van Dijk
Algemeen bestuurslid (tot oktober 2017)
Eefke Knevel –Blom
Algemeen bestuurslid (tot oktober 2017)
Het bestuur vergaderde in 2017 acht maal. Vermeldenswaardig is dat ook in 2017 de
bestuursvergadering konden worden gehouden bij De Keizer Makelaars. Deze mogelijkheid is ontstaan
uit een match op de beursvloer in 2007
In 2017 is de organisatiestructuur aangepast. In het kader van vernieuwing van activiteiten en de
organisatie hebben Mario van Dijk en Eefke Knevel aangegeven dat zij, na vele jaren hun bijdrage aan
het Gilde te hebben geleverd, graag plaats willen maken voor nieuwe mensen. In het kader van
vernieuwen en veranderen is het bestuur er in geslaagd in overleg te gaan met een aantal personen die
mee willen denken invulling te geven aan deze vernieuwing. Dit is zeer positieve ontwikkeling.
Voor de projecten Rondleidingen / fietsen met een praatje, Verenigingsmarkten, POWER en Verkiezing
vrijwilliger van het jaar waren er in 2017 projectcoördinatoren.
Deze coördinatoren zijn: Eefke Knevel
Rondleidingen
Ad van Velzen / Henny de With Verenigingsmarkten
Ida Kalkman
POWER
Henny de With / Bea Landsman Verkiezing vrijwilliger(s) van het jaar
3.2 Vertegenwoordiging
Gilde medewerkers waren in 2017 vertegenwoordigd in de volgende organisaties:
- Provinciaal Overleg Gilden Utrecht
Henny de With en Wim Schoonderbeek
- Raad van Afgevaardigden Gilde Nederland
Wim Schoonderbeek
- Overleg vrijwilligerscentrale
Wim Schoonderbeek en Henny de With
- Beursvloer
Wim Schoonderbeek en Henny de With
- Vechtstreek / Veen weiden gebieden
Wim Schoonderbeek en Henny de With
- Gemeente Stichtse Vecht
Wim Schoonderbeek en Henny de With
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4 BEMIDDELINGEN / PROJECTEN OVERZICHT
Gilde Stichtse Vecht was in 2017 met de volgende projecten actief:
- Vrijwilligersdag in Maarssen, jaarlijks terugkerend Op zaterdag 5 november, 43 aanmeldingen
- Verenigingsmarkt Breukelen en Loenen
Op zaterdag 9 september, 22 aanmeldingen
- Vrijwilligersprijs in Maarssen, jaarlijks terugkerend 24 november bekendmaking, 28 voordrachten
- Themawandeltochten in Maarssen, jaarlijks terugkerend geen deelnemers
- Raad op Maat
Incidentele aanvragen
- Samenwerking Vrijwilligerscentrale
2 bijeenkomsten
- Advisering begeleiding bestuur en kaderleden
1 verenigingen/organisaties geadviseerd
- POWER workshops
3 deelnemers
- Filosofisch café
15 deelnemers
- Maandelijkse bijeenkomst
25 deelnemers
In paragraaf 6 van dit verslag wordt nader ingegaan op deze projecten.
5 PUBLIC RELATIONS
Het is belangrijk Gilde Stichtse Vecht naamsbekendheid te geven in de kernen Breukelen en Loenen en
ook daar onze activiteiten onder de aandacht te brengen. In het afgelopen jaar zijn er verschillende
publicaties geweest in de regiobladen. Gilde Stichtse Vecht heeft zijn promotieactiviteiten in 2017
voornamelijk gericht op maatschappelijke organisaties in de gemeente om daardoor het netwerk te
verbreden. In 2017 zijn de contacten met RTV Stichtse Vecht verstevigd. Er werden om de acht weken
interviews gegeven over onderwerpen waarbij het Gilde actief is. In de gemeente Stichtse Vecht zien
we de behoefte aan samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties steeds meer toe nemen.
Gilde Stichtse Vecht speelt ook steeds in meer op deze behoefte. In 2017 is veel aandacht besteed
aan de promotie en uitvoering van het POWER project.
De website van Gilde Stichtse Vecht is een goede informatiebron omtrent de doelstellingen van het
Gilde en de activiteiten.
6 UITVOERING PROJECTEN
6.1 Rondwandelingen en fietsen met een praatje
De afgelopen 17 jaar hebben in totaal ca. 2500 mensen aan deze
activiteiten deelgenomen.
Teleurstellend was dat er in 2017 geen deelnemers waren voor de
rondleidingen en fietsen met een praatje. 2018 staat in het teken van
aanpassing van deze activiteit. Met mogelijke themawandelingen en
fietstochten.
6.2 Advisering en ondersteuning
De vraag naar advisering en ondersteuning liep dit jaar duidelijk terug in vergelijking met voorgaande
jaren. Kennelijk neemt bij de maatschappelijke organisaties de behoefte hieraan af.
6.3 Verenigingsmarkt in Breukelen
Zaterdag 9 september organiseerde Gilde Stichtse Vecht voor
de zevende maal de verenigingsmarkt in Breukelen. In overleg
met coördinator Ad van Velzen is voor de tweede keer gekozen
voor een andere opzet. De eerste 5 jaren zijn de markten
gehouden op de Kerkbrink, maar trokken weinig publiek.
Gezocht is naar samenwerking met andere organisaties, een
andere lokatie en een kortere markt. Samenwerking ontstond er
met Breukelen Bruisend (brocante en kunstmarkt) en
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Historische kring Breukelen (Open monumenten dag). De lokatie werd Park Boom & Bosch in
Breukelen. Dat jaar was echter weer een daling van het aantal deelnemers, naar 18.
De weersomstandigheden waren wisselvallig tot zeer slecht. De publieke belangstelling was zeer
gering. Besloten werd een uur eerder te stoppen met de markt.
6.4 Vrijwilligersdag
Zaterdag 4 november werd voor de zeventiende maal, door
Gilde Stichtse Vecht, de vrijwilligersdag in BISON Shopping
Center georganiseerd. Er waren 43 aanmeldingen en de
publieke belangstelling was weer groot. De deelnemers
wisten zich op een goede wijze te presenteren en ook
nieuwe vrijwilligers te werven en te netwerken. Wethouder
Linda van Dort verzorgde de opening. Verder waren
optredens van vooral jongerengroepen met dans, muziek en
sport. Het aanbod om optredens te verzorgen was dit jaar
groot. We moesten voor enkele optredens uitwijken naar de
gangen. B&W was met een ruime vertegenwoordiging
aanwezig. We kunnen terug zien op een zeer geslaagde
dag, zowel voor de organisatie, coördinator Ad van Velzen,
als de deelnemers. Jammer dat Ad stopt als coördinator Verenigingsmarkten. Onze dank voor zijn inzet.
6.5 Vrijwilligers van het jaar
De organisatie van de verkiezing vrijwilliger(s) van het jaar was ook dit jaar weer in handen van Gilde
Stichtse Vecht. Naast individuele personen konden ook groepen worden voorgedragen. 14 groepen
werden voorgedragen en 14 individuele vrijwilligers. Totaal 28 voordrachten is een positieve
ontwikkeling en geeft aan dat aandacht en waardering voor het vrijwilligerswerk in onze gemeente
belangrijk is. Voor de jury een moeilijke opgave om drie personen / groepen te nomineren.
De genomineerden vrijwilligers van het jaar 2017 zijn:
Arjan Kroon (RTV Stichtse Vecht) Ester Pesiwarissa – Ririassa
(FC Breukelen) en Vincent Stapper (Hartreanimatie Stichtse
Vecht). De Voorzitter van de jury, wethouder Linda van Dort,
gaf een korte toelichting op activiteiten van de genomineerden
en maakte onder luid applaus de vrijwilliger van het jaar bekend:
Vincent Stapper
uit Vreeland
(rechts op de
foto).
De drie genomineerde groepen: de Voedselbank
Stichtse Vecht, Park Podium Boom & Bosch en Graag
gedaan uit Breukelen kwamen met totaal 60
vrijwilligers op het podium.
De voorzitter van de jury maakte wederom onder
luid applaus bekend dat Park Podium Boom & Bosch
de vrijwilligersprijs voor groepen heeft gewonnen. Een
zeer geslaagde avond met totaal ca. 250 vrijwilligers in
de zaal.
Bea Landsman gaat de taak van coördinator verkiezing vrijwilliger(s) van het jaar van Henny
overnemen.
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6.6 POWER, Veerkracht op leeftijd
POWER is ontwikkeld door Gilde Nederland. POWER is een project
voor mensen die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling,
sociale contacten en zinvolle activiteiten. Als we ouder worden krijgen
we meer vrije tijd en daardoor ruimte voor ons zelf. We zien kansen,
uitdagingen en mogelijke beperkingen. Er zijn geen algemene
spelregels maar wel vragen: wat wil ik? wat kan ik? wat vind ik
belangrijk? waar voel ik me mee verbonden en waarvoor ga ik me inzetten? kan ik mijn dromen
waarmaken? Na de goede start in 2016 was er in 2017 een terugval. Een kleine groep deed mee aan
de workshops. Begin 2018 zijn opnieuw workshops gepland in Maarssen.
6.7 Filosofisch café
Als nieuwe activiteit is in 2017 gestart met het filosofisch café. Het filosofisch café is een bijeenkomst
van nieuwsgierige mensen die het aandurven niet alleen wijzer te worden door te lezen, maar ook naar
anderen te luisteren, hun eigen ideeën of mening te toetsen aan die van anderen. Dit staat of valt met
een open dialoog. Het luisteren, stellen van vragen en het rationeel argumenteren, in een open gesprek
staan centraal. De eerste bijeenkomsten waren succesvol en stimuleert sterk om hiermede door te
gaan.
6.8 Maandelijkse bijeenkomsten
Nieuw is ook Gilde vrijwilligers en andere belangstellende maandelijks in een ongedwongen sfeer en
met een kop koffie de gelegenheid te geven om hun ervaringen en ideeën uit te wisselen.
Naast het aanhalen en uitbreiden van de sociale contacten van de Gilde vrijwilligers onderling kunnen
deze ook kennissen, vrienden meenemen. We kunnen dan deze nieuwe mensen kennis laten maken
met de activiteiten van Gilde Stichtse Vecht. Natuurlijk kunnen ook nieuwe ideeën worden uitgewisseld.
7 GILDE NEDERLAND EN POGU (Provinciaal Overleg Gilden Utrecht)
De Gildegedachte, van start in Amsterdam in 1985, is na bijna 30 jaar aan vernieuwing toe.
Er zijn nu in Nederland ca. 50 gemeenten of regio’s met een Gilde. De maatschappelijke ontwikkelingen
en vooral de technologie, zoals interactieve mediamogelijkheden, vragen om heroverweging van de
activiteiten en vooral de lokale positie van een Gilde. De “nieuwe” vrijwilliger speelt hier ook een
belangrijke rol. Het bestuur van Gilde Nederland heeft besloten hiermede actief aan de slag te gaan. In
de provincie Utrecht zijn 8 Gilden. Tweemaal per jaar is er overleg met de gilden uit de provincie
Utrecht.
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8 FINANCIËN
Exploitatie rekening 2017
Baten
Subsidie gemeente
€ 3.250,Bijdrage deelnemers aan activiteiten €
723,Rente
€
14,Nadelig saldo
Totaal

€
€

442,4.428,-

Lasten
Bureau en algemene kosten € 2.117,Projecten
€ 2.035,Bankkosten
€ 276,Totaal

€ 4.428,-

Het nadelig saldo is ontstaan door uitgaven in het kader van vernieuwing en veranderingen alsmede
aanloopkosten nieuwe projecten.

9 TOEKOMST EN DOELSTELLINGEN 2018
Na de heroriëntering op de toekomst Gilde Stichtse Vecht in 2016 is in 2017 aanzet gegeven voor
vernieuwing en verandering. De voornaamste punten zijn:
* Succesvolle activiteiten continueren en integreren nieuwe activiteiten (zie punt 6)
* De organisatie aanpassen: Een kleiner bestuur met coördinatoren voor de activiteiten
* Formeren van een brainstormgroep gericht op nieuwe activiteiten en versterken bekendheid
van het Gilde in onze gemeente.
Het is verheugend dat er in 2017 reeds vernieuwing in de organisatie heeft plaats gevonden. De groep
personen die mee denken over de toekomst van het Gilde wordt steeds groter. Zowel betreffende de
activiteiten als de organisatie. Het aantrekken van nieuwe bestuursleden zoals, secretaris en een PR
functionaris alsmede een coördinator Verenigingsmarkten blijkt moeizaam maar heeft wel de hoogste
prioriteit in 2018.
Henny de With zal, na 18 jaar, begin 2018 terugtreden als bestuurslid. Gezien de vernieuwing en
veranderingen die zijn ingezet zal hij met vol vertrouwen het stokje overdragen.

Opgesteld maart 2018 Henny de With (secr.)

