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1. Inleiding 
Dit is het jaarverslag 2015 van de Stichting Gilde Noordwest Utrecht, beter bekend als “Gilde De 

Ronde Venen”.  

Het verslag ziet  op een jaar met veel beweging. In 2014 schreven we dat 2014 het jaar van de 

continuïteit was. Tweeduizendvijftien was dus een jaar van verandering. 

  

De activiteiten Coach4you en De Jongeren Coach werden regulier voortgezet. In beide gevallen 

lijken het aantal begeleide leerlingen wat terug te lopen. Het bestuur heeft daar zorgen over, terwijl 

de toegevoegde waarde van de coaching trajecten nog altijd significant aanwezig is. De activiteit 

Samenspraak kreeg een geweldige impuls via de gezamenlijke inrichting van het Taalpunt De 

Ronde Venen. De publiciteit leidde tot aanwas van vrijwilligers, maar tevens ook tot een groei van 

het aantal taalvragers.  

Naast de bestaande activiteiten hebben twee nieuwe activiteiten in de loop van 2015 vaste vorm 

gekregen. Het project Wandelen in is gestart en er wordt medio 2016 gestart met het verzorgen van 

wandelingen met gids. Ook staat het project POWER in de stijgers. Vanaf 2016 moeten ook de 

eerste POWER workshops gaan starten. 

Met de nieuwe activiteiten is ook de groep coördinatoren duidelijk verstevigd. Verdere versterking 

is echter nog altijd gewenst. Ook niet onbelangrijk is de bestuurlijke wijziging doordat onze 

oprichter André de Graaf als voorzitter terugtrad en Leen Mulckhuyse na een inwerkperiode in 

november 2015 de voorzittershamer overnam. 

Het bestuur is bezig met de ontwikkeling van een lokaal Governance model waardoor er meer 

verantwoordelijkheid aan de coördinatoren kan worden overgedragen en het bestuur zich kan 

concentreren op  toezicht, borging en verdere groei. 

Het bestuur heeft in 2015 consequent maandelijks vergaderd. De verslagen worden ook naar de 

coördinatoren verspreid. In 2015 zijn we, mede ingegeven door de financiële situatie,  (te) zuinig 

geweest met sociale ontmoetingen tussen vrijwilligers. Er is een bescheiden zomerborrel gehouden. 

Rond de kerst is dit jaar vooral volstaan met een digitale kaart dan wel een klein gebaar. 

Het bestuur richt zich op uitbouwen van verdere samenwerking met goede samenwerkingspartners. 

Voorop staat daarbij de langlopende en plezierige samenwerking met Tympaan- De Baat. Tegen 

gematigde vergoeding mogen we de kantoorruimten gebruiken buiten kantoortijden en soms ook 

onder kantoortijden. Bij opstart van activiteiten zoals in het verleden De Jongeren Coach en zoals 

afgelopen jaar POWER springen soms medewerkers van Tympaan- De Baat bij. 

Daarnaast zijn we bestuurlijk goed verbonden met de overige Gilden doordat onze secretaris tevens 

bestuurslid is van Gilde Nederland en we actief participeren in regio- en landelijke overleggen. 

Ook werken we op het vlak van taalcoaching samen met Vluchtelingenwerk en De Bibliotheek. 

Voor het opzetten van de Wandeling is er een goede lijn gelegd met een nieuwe groep vrijwilligers 

en met historische vereniging De Proosdijlanden. 

In 2015 hebben we deelgenomen aan de nieuwjaarsmarkt in de Boei. We zijn in de publiciteit 

geweest met het wandelen project, de publiciteit rond de voorzitterswisseling en  indirect via het 

Taalpunt. 

Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet en kijkt tevreden terug op het 

afgelopen jaar en vol vertrouwen naar de toekomst. 
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Mijdrecht, 

Leen Mulckhuyse, Bas de Vree en Mieke Telder 
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2. De activiteiten 
COACH4YOU 

Onze langstlopende activiteit Coach4you, is 2015 in de coördinerende handen geweest van Anita 

Bredero en Marie Jose Bakker. Per eind 2015 is Anita vertrokken en is haar werk tijdelijk 

overgenomen door Kees Geerlings (afkomstig van Coach4you Uithoorn). Tegen de landelijke trend 

in loopt het aantal coaching trajecten terug. Daarnaast zijn er wat zorgen over de administratieve 

vastlegging rondom VOG aanvragen, trainingen en voortgang. Genoeg reden om het komende jaar 

extra aandacht te besteden aan Coach4you. 

 

SAMENSPRAAK 

Samenspraak kende in het verleden globaal een aantal van 30 koppels. Per eind 2015 is dat 

gegroeid naar 47 koppels. Dit had zijn weerslag op de belasting van de coördinatie. Deze lag vooral 

in handen van Maria Sabogal. Begin 2015 opereerde Boudewine Scheepmaker als mede-

coördinator en werden we geholpen door Tympaan- De Baat/taalpunt medewerkster Margit 

Rechtuijt. Bestuurslid Bas de Vree sprong veelvuldig bij vanwege de grote drukte. Per eind 2015 is 

gelukkig weer een nieuwe coördinator gevonden in de persoon van Rudy Oussoren. 

Dankzij de samenwerking in het Taalpunt kregen we de mogelijkheid veel taalcoaches naar een 

training van vier dagdelen te sturen. Ook is er veel meer ondersteunend materiaal beschikbaar 

gekomen in de vorm van Spreektaal (1 en 2), de “succes” serie, “Lezen en Schrijven” en “Het 

begint met taal”. Er zijn naast de opleidingsbijeenkomsten twee onderlinge bijeenkomsten van 

taalcoaches geweest. De coördinatoren zijn meer dan in het verleden actief geweest om in één op 

één contact de coachtrajecten te evalueren of af te sluiten. 

We hopen zeer dat met de komst van  het Taalpunt ook de aansluiting bij en verwijzing naar 

opleidingen door het zogenaamde formeel onderwijs kan ontstaan en dat taalcoaching weer meer 

een hulpmiddel wordt om iemand in staat te stellen beter Nederlands te leren spreken. We hopen 

ook in 2016 te groeien naar een situatie dat we na afloop van taalcoaching we een voortzetting in 

groepsverband kunnen aanbieden. Dat maakt het afsluiten van een taalcoach traject makkelijker. 

 

DE JONGEREN COACH  

De coördinatie is in 2015 vrijwel geheel in handen geweest van Elianne Berentzen. Daarbij bepekt 

geholpen door André de Graaf en Bas de Vree. We hebben rond de tien oriënterende contacten 

gehad over aanmeldingen. Daarvan zijn er meerdere weer afgevallen voor het tot een coachtraject 

kwam. Er zijn vier coachtrajecten geweest waarbij de begeleiding soms maar kort liep. Eind 2015 

loopt er één nieuwe coaching en is er één aanmelding in behandeling. We onderzoeken de 

mogelijkheid  de activiteit meer te richten op het voorkomen van schooluitval zoals dat op enkele 

andere plaatsen ook succesvol wordt gedaan. Echter daarvoor zou een beter contact met 

scholengemeenschap VLC nodig zijn of intensief contact met vooral het beroepsonderwijs in de 

regio. 

 

WANDELEN  
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Op de nieuwjaarsmarkt van de gemeente in De Boei hebben we goed contact kunnen leggen met de 

historische vereniging “De Proosdijlanden”. Kort daarna vonden we in de persoon van Joost de 

Haer een nieuwe coördinator. Vervolgens zijn via een artikel in de krant meer vrijwilligers 

geworven. In 2015 heeft deze goed samenwerkende groep voldoende materiaal verzameld om tot 

een draaiboek te komen voor een interessante historische wandeling in het dorp Vinkeveen. Er is 

veel werk verzet met hulp van “De Proosdijlanden”. De verwachting is dat we rond de zomer 

daadwerkelijk kunnen beginnen. Een lonkend perspectief blijft om ook in Abcoude tot een 

wandeling te komen.  

POWER  

Al vele jaren was er een plan om te starten met een project met de werktitel “oud worden voor 

beginners”. Doel van het project is een training te verzorgen die tot meer zelfinzicht leidt bij 

mensen die stoppen met hun baan of die de bakens willen verzetten door minder met hun werk  

bezig te zijn. We willen deze mensen ondersteunen bij het beter zicht  krijgen op hun vaardigheden 

en mogelijkheden om daar een nieuw doel en bezigheid aan te ontlenen. Gilde Nederland 

ontwikkelde op basis van dat idee een nieuwe activiteit genaamd Power. Sinds augustus 2015 

vonden we in de persoon van Anton Teunissen de persoon die deze activiteit voor ons kon trekken. 

Al gauw wisten we ook Nico Schaar daarbij te betrekken en vormen zij ons coördinatoren koppel. 

We hebben er veel vertrouwen in dat we in 2016 ook echt de Power activiteit kunnen gaan 

opstarten. Er is een leuke groep vrijwilligers die hier samen aan werkt.  

 

3. Financiën 2015  
Ook op financieel gebied was 2015 een bijzonder jaar.  Doordat er de afgelopen jaren structureel 

meer was uitgegeven dan ontvangen is er een einde gekomen aan het  gunstig banksaldo. 

Het bestuur heeft begin 2015 ingezet op een koerswijziging waarbij de structurele kosten 

(huisvesting, onkosten vrijwilligers) worden afgedekt door structurele inkomsten. Hierover zijn 

meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente. Een van de gespreksonderwerpen was hierbij het 

verduidelijken van de (financiële) relatie met Tympaan-De Baat. 

  

De acute nood werd opgelost door middel van sponsoring door het De Ronde Venen Fonds,  

Johnson Europlant en van De Kweektuin.  

 

Hieronder volgt het overzicht van de inkomsten en uitgaven van het Gilde Noordwest Utrecht in 

2015 

 

Uitgaven Inkomsten 

jaarbijdrage Gilde algemeen  € 145,00  rente over 2014  € 17,74  
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jaarbijdrage Gilde Coach4Y  € 500,00  Bijdrage De Ronde Venen 

Fonds € 500,00 

jaarbijdrage Gilde Samenspraak  Donatie Johnson Europlant € 1500,00 

Bankkosten € 53,96  Subsidie gemeente  

Coordinatiekosten  € 243,69    

Accomodatiekosten  € 900,00    

vrijw+ reiskosten  € 65,50    

VOG  € 0    

Trainingskosten  € 0    

Abonnement bibliotheek  € 50,00    

PR kosten  € 582,63    

attentie vrijwilligers  € 75,00    

Totaal € 2615,15    

 


