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Gildevrijwilligers delen kennis,
kunde en ervaring.
Met tijd en aandacht

1. Algemeen
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor Stichting Gilde Stichtse Vecht. In dit jaar hebben twee
bestuurders van het eerste uur afscheid genomen. Henny de With en Chris Odijk zijn de oprichters in
1999 van (toen) Gilde Maarssen en hebben tot hun afscheid de rollen van secretaris resp.
penningmeester vervuld. Henny is steeds de initiator en inspirator van de vele activiteiten van het
Gilde geweest en de financiën waren bij Chris in goede handen. Ook langs deze weg veel dank aan
beiden voor hun inzet om het Gilde te maken tot wat het nu is.
2. Bestuur
Hennij Scheepmaker heeft de rol van Chris Odijk als penningmeester overgenomen.
Het bestuur bestaat nu uit:
Wim Schoonderbeek – voorzitter
Hennij Scheepmaker – penningmeester
Vital van der Horst – algemeen bestuurslid
Het afgelopen jaar hebben Rob Franse en Rob Hoekstra het bestuur veelvuldig met raad en daad
bijgestaan. Zonder hun inzet hadden Gilde Stichtse Vecht in 2018 niet de activiteiten kunnen
uitvoeren zoals die nu zijn uitgevoerd.
3. Activiteiten
In 2018 heeft Gilde Stichtse Vecht diverse activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten konden dankzij de
inzet van verschillende vrijwilligers worden opgezet en uitgevoerd. Zonder die inzet zou Gilde
Stichtse Vecht niet kunnen functioneren.
3.1

Gilde-bijeenkomsten

Eind 2017 zijn wij gestart met de Gilde-bijeenkomsten. Wat is de Gilde-bijeenkomst ook al weer?
In een ongedwongen sfeer met een kop koffie delen bestuurders, coördinatoren, vrijwilligers
en overige geïnteresseerden hun ervaringen, plannen en ideeën. Daarnaast is er uitgebreid
gelegenheid voor gezelligheid, kletspraatjes en het aanhalen of uitbreiden van de sociale
contacten. En natuurlijk is iedereen welkom die zich wil oriënteren op leuk maatschappelijk
betrokken vrijwilligerswerk.
In 2018 zijn er zeven Gilde-bijeenkomsten geweest, steeds in het Vechtstreekmuseum. In totaal zijn
er 104 deelnemers aan deze bijeenkomsten geweest.
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3.2

Filosofisch café

Het in 2017 gestarte filosofisch café is in 2018 voortgezet.
Het filosofisch café is een bijeenkomst van nieuwsgierige mensen die het aandurven niet alleen
wijzer te worden door te lezen, maar ook door naar anderen te luisteren en hun eigen ideeën te
toetsen aan die van anderen. Dit staat of valt met een open dialoog, het naar elkaar luisteren, het
stellen van vragen en het rationeel argumenteren. Lichte humor, zelfspot en het doorbreken van
(eigen) vanzelfsprekendheden zijn daarbij belangrijke ingrediënten.
In 2018 hebben wij acht keer dit filosofisch café georganiseerd met in totaal 93 deelnemers. Enkele
van de thema’s die besproken zijn waren ‘positief gestemd het nieuwe jaar in’, ‘democratie’,
‘voltooid leven’, ‘welke mensbeelden hanteert Emanuel Levinas?’ en ‘wat is het belang van stilstaan
en nutteloosheid in alle drukte van het bestaan’.
De belangstelling voor deze opzet van een filosofische café is dermate groot dat wij in 2019 met een
tweede groep gaan starten.
3.3

Rondwandelingen

Ook dit jaar hebben wij weer een aantal rondwandelingen door Maarssen-dorp georganiseerd.
Onder leiding van een deskundige Gilde-gids worden de wandelaars gewezen op bijzonderheden in
ons mooie dorp. In 2018 zijn op die manier 114 bezoekers rondgeleid.
3.4

Verkiezing vrijwilliger van het jaar

De organisatie van de verkiezing vrijwilliger van het jaar was ook dit jaar weer in handen van Gilde
Stichtse Vecht. Naast individuele personen konden ook groepen worden voorgedragen. Er waren 17
voordrachten van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen uit de verschillende kernen van de gemeente.
Dit illustreert de aandacht en waardering voor het vrijwilligerswerk in onze gemeente. Voor de jury is
het ieder jaar weer een lastige opgave om hieruit drie personen en drie groepen te nomineren.
Uiteindelijk waren de genomineerde vrijwilligers van het jaar 2018:
-

Mevrouw K. Wassenaar uit Loenen
De heer H. van Bemmel uit Maarssen
De heer W. de Groot uit Maarssen

Op de vrijwilligersfeestavond gaf de voorzitter van de jury, wethouder Hetty Veneklaas, een korte
toelichting op activiteiten van de genomineerden en maakte zij de vrijwilliger van het jaar bekend,
namelijk Karintha Wassenaar, voorzitter van de organisatie die de eerste Swim to Fight Cancer
Stichtse Vecht tot stand bracht.
De genomineerde vrijwilligersgroepen van het jaar 2018 waren:
-

De tuinmannen van Doornburgh – Maarssen
Brandweer Loenen aan de Vecht
Maatschappelijke begeleiders vergunninghouders – Stichtse Vecht

De vrijwilligersgroep van het jaar 2018 is geworden de tuinmannen van Doornburgh.
3.5

POWER

POWER, veerkracht op leeftijd, 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
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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?
In 2018 is één reeks workshops georganiseerd. Hieraan namen 8 personen deel.
Ook in 2018 is een terugkommiddag georganiseerd voor alle oud-deelnemers aan de workshops.
Deze bijeenkomst had 10 deelnemers.
Voorts is in 2018 in overleg met de gemeente besloten om als pilot een serie POWER workshops te
gaan organiseren voor een specifieke groep deelnemers, op uitnodiging van de gemeente. Onder de
naam ‘POWER, jezelf centraal’, zal deze pilot in 2019 uitgevoerd gaan worden.
3.6

Verenigingsmarkt

De afgelopen zeven jaren hebben wij direct na de zomervakantie de verenigingsmarkt in Breukelen
georganiseerd. Wij hebben op verschillende wijze geprobeerd deze markt aantrekkelijk te maken.
Daarbij is de markt op verschillende locaties (eerst Kerkbrink, later park Boom en Bosch) gehouden
en is samengewerkt met andere organisaties (Breukelen Bruisend (brocante en kunstmarkt) en
Historische kring Breukelen (Open monumenten dag)). Dit heeft echter niet geresulteerd in een voor
de deelnemers aan de markt voldoende aantal bezoekers. Daarmee wordt niet voldaan aan de
doelstelling, namelijk het zich kunnen presenteren aan een breed publiek. Op grond hiervan hebben
wij besloten deze markt met ingang van 2018 niet meer te organiseren.
3.7

Vrijwilligersdag

Teleurstellend in 2018 was dat het niet is gelukt de vrijwilligersdag te organiseren. Op deze dag
stellen wij verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in de gelegenheid zich te
presenteren voor een breed publiek. De afgelopen 17 jaar hebben wij dit kunnen doen in Bison
Shopping Center. Dit jaar kon dat daar niet doorgaan vanwege uitgebreide bouw- en
verbouwactiviteiten in en rond dit winkelcentrum. Ook het zoeken naar een andere datum voor dit
evenement heeft niet tot een oplossing geleid en ook een andere locatie werd niet haalbaar geacht.
Wij streven er nu naar om in 2019 weer op de gebruikelijke eerste zaterdag van november deze dag
te organiseren.
3.8

Overige activiteiten

Gilde-vrijwilligers hebben in 2018 verschillende bijdragen geleverd aan het radioprogramma van RTV
Stichtse Vecht.
Met de Vrijwilligerscentrale is overlegd over de mogelijkheden tot samenwerking bij activiteiten. Op
verschillende punten zijn er raakvlakken tussen Gilde en Vrijwilligerscentrale. Waar mogelijk
bundelen wij de krachten. In 2018 is dit gebeurd bij de organisatie rondom de bekendmaking van de
vrijwilligers van het jaar en bij de opzet van de organisatie van de vrijwilligersdag.
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4. Financiën
Exploitatie 1 januari tot en met 31 december 2018
Baten

Lasten

- Subsidie Gemeente

€

3.250

- Bijdragen Deelnemers

€

1.502

- Interest

€
€
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- Projecten

€

1.508

- Bureaukosten e.d.

€

1.754

- Bankkosten

€

328

€

3.590

€

1.168

4.758
Resultaat

Het resultaat over het jaar 2018 staat in nauw verband met het niet kunnen realiseren in november
2018 van de vrijwilligersmarkt in Bison Shopping Center. Zoals in 3.7 aangegeven hebben wij door de
bouw van de parkeergarage en de aanstaande verbouwingsactiviteiten, in overleg met de
winkeliersvereniging, het organiseren van de vrijwilligersmarkt uit moeten stellen.
5. Vooruitzichten 2019
In 2019 gaan wij door met succesvolle activiteiten als Gilde-bijeenkomsten, filosofisch café en
verkiezing vrijwilliger van het jaar. Benieuwd zijn wij naar de pilot van POWER, jezelf centraal. Voorts
zal een nieuwe implus worden gegeven aan de rondwandelingen door het aanbieden van themawandelingen.
Punt van zorg is de organisatie van de vrijwilligersdag. Wij hopen dat de situatie rondom het
winkelcentrum in het najaar zodanig is dat deze dag in 2019 weer doorgang kan vinden.
Wij onderzoeken de mogelijkheid om in onze gemeente Coach4you op te zetten. Dit door Gilde
Nederland opgezette programma is er op gericht om kinderen te helpen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken om succesvol door de brugklas te komen.
Belangrijk aandachtspunt is het werven van vrijwilligers om onze activiteiten op een goede wijze te
blijven uitvoeren. Het blijft lastig om vrijwilligers te vinden die bereid zijn zich in te zetten voor de
organisatie en uitvoering van activiteiten.

Maarssen, 5 juni 2019
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