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Verslag per onderdeel
ALGEMEEN / BESTUUR
Het negende Gildejaar staat vooral in het teken van veel personele wisselingen. Allereerst is
medeoprichter Mieke Telder als Penningmeester uit het bestuur teruggetreden en opgevolgd
door Natascha Sars. Enige tijd later is ook Erika Vesseur tot het bestuur toegetreden. Ook onder
de coördinatoren zijn er de nodige wisselingen geweest.
We zijn regelmatig in de publiciteit geweest en we zijn ook een facebook pagina gestart.
Daarnaast zijn de beleidsstukken herzien en hebben we de overstap gemaakt van Dropbox naar
Office 365 voor collaboratie en email. Hierbij was ook de conformiteit aan de AVG wetgeving van
belang.
Eind 2018 hebben is de activiteit Power beëindigd. In 2017 was al gebleken dat het onderdeel
weinig succesvol bleek in de Ronde Venen. Diverse alternatieve insteken zijn nog de revue
gepasseerd, maar geen daarvan leek haalbaar en dus is besloten niet verder te gaan en ons te
richten op de onderdelen die wel succesvol zijn en verder te zoeken naar nieuwe initiatieven.
Het totaal aantal vrijwilligers is iets teruggelopen door vooral terugloop bij taalcoaching.
Voor de vrijwilligers is weer een zomerborrel georganiseerd en een kleine attentie uitgedeeld in
de decembermaand.
Onze website heeft uitstekend gefunctioneerd. De website wordt goed bezocht (923 unieke
bezoekers in 2018, een stijging van 68 ten opzichte van een jaar eerder) en er werd veelvuldig
gebruikt gemaakt van de diverse contactformulieren.

COACH4YOU
In 2018 is weer een flink aantal leerlingen aangemeld en waarvan 10 gekoppeld zijn aan een
vrijwillige coach. Inclusief de nog lopende koppelingen uit het vorige jaar komt het totaal aantal
begeleide leerlingen in 2018 zo op 24.
In de loop van het jaar zijn onze coördinatoren helaas vertrokken. Beiden vonden een baan en
konden dat niet combineren. Ook onze intervisie begeleidster heeft haar werk beëindigd. Het
werven van kundige coördinatoren, die voldoende tijd hebben, blijft dus uitdagend.

SAMENSPRAAK
In 2018 waren er 36 taalvragers en 31 taalklanten actief. Dat aantal ligt nog altijd hoog, hoewel de
doorstroom vanuit het taalpunt suboptimaal was. Vooral een wervingsactie bij een commerciële
instelling waar diverse mensen werkzaam zijn die Nederlands als tweede taal hebben, bracht
nieuwe instroom op gang. In 2018 voegde Liesbeth van der Horst zich bij onze organisatie als
nieuwe coördinator Samenspraak, maar zij nam tegen het einde van het jaar ook afscheid. De
overige coördinatoren, Rudy Oussoren en Cees Verrips, zetten de werkzaamheden voort.
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DE JONGERENCOACH
De coördinatie van de jongerencoach is in handen van Elianne Berentzen en Henk Verhoek.
Er zijn in 2018 7 jongeren begeleid.
De nieuwe toestroom vanuit de samenwerking met het Veenlanden College is op gang gekomen
maar is veel beperkter dan verwacht. De meeste aanmeldingen kwamen via het Servicepunt.

WANDELEN
Onze Wandelgroep heeft via regelmatige publiciteit regelmatig voldoende belangstelling geoogst.
Er zijn 10 wandelingen gehouden met 69 deelnemers. Dat zijn er 16 meer dan in het voorgaande
jaar.
Nieuw was dat we de wandeling op afspraak soms combineerden met het bezoek van de toren
van de katholieke kerk. Dit dankzij goede samenwerking met de vrijwilligers van de kerk.
De coördinatie was in handen van Peter Kuijper, die aan het einde van het seizoen afscheid nam.
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FINANCIËN 2018
Gilde De Ronde Venen beschikte in 2018 over voldoende eigen middelen om de basiskosten te
dekken. Door een subsidie van de gemeente staan we er positief voor en verwachten we geen
tekorten in 2019.

FINANCIEEL OVERZICHT
Beschrijving

In

Uit

Rente-inkomsten
Bijdrage gemeente DRV
Sponsoring
Inkomsten uit activiteiten

0,01
3000,00
1025,00
474,50

Totaal van de inkomsten

4499,51

Saldo

Gebruik accommodatie
Bankkosten

900,00
119,40

Vrijwilligerskosten
Bijdragen aan landelijke koepel
Drukkosten
Zomerbijeenkomst vrijwilligers

166,47
832,50
135,95
482,30

Materiaalkosten (Het begint met
taal
Kosten activiteiten
PR

195,00
136,47
65

Kerstattentie
Totaal van de uitgaven

1037,58
4070,94

Totaal

428,57
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