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Verslag per onderdeel
ALGEMEEN / BESTUUR
Het jaar 2019 is voor Gilde De Ronde Venen een jaar van vreugde en verdriet. We begonnen het
jaar in de wetenschap dat we in oktober officieel tien jaar zouden bestaan en we verheugden ons
op het vieren van deze mijlpaal. Helaas overspoelde ons in augustus groot verdriet vanwege het
geheel onverwachte verlies van onze oprichter en gewaardeerde collega Bas de Vree. Hij stond in
1999 aan de wieg van Gilde De Ronde Venen en heeft enorm veel betekend voor heel veel
mensen. Tot zijn overlijden was hij bestuurslid en secretaris, en hij is ook lange tijd actief geweest
als coach binnen Coach4You. Ook binnen Gilde Nederland vervulde hij verschillende rollen,
waaronder die van bestuurslid en voorzitter van Coach4You Nederland. Zijn omvangrijke kennis
van de Gilde-organisatie, zijn menselijke kijk op dingen en zijn tomeloze inzet worden enorm
gemist.
Binnen het bestuur heeft Cees Verrips naast zijn rol als coördinator tijdelijk de taak van secretaris
waargenomen. Het totale aantal vrijwilligers is ook dit jaar weer iets teruggelopen door vooral
terugloop bij taalcoaching. Voor de vrijwilligers zou een jubileum-activiteit worden georganiseerd
die door de eerder vermelde verdrietige omstandigheden is uitgesteld tot 2020. In de
decembermaand ontvingen alle vrijwilligers een kleine lokale attentie.

COACH4YOU
Ook in 2019 is weer een flink aantal leerlingen aangemeld. Er zijn zeven leerlingen gekoppeld aan
een van onze vrijwillige coaches. Inclusief de twaalf nog lopende koppelingen uit het vorige jaar
komt het totale aantal begeleide leerlingen in 2019 daarmee op 19.
Tijdelijke coördinator Ray Kramer werd in de loop van het jaar vervangen door Ula Rusin, die op
haar beurt weer geassisteerd werd door Henriëtte Grashoff. Alle drie hebben ze naast het
koppelen van leerlingen aan een geschikte coach, de coaches actief begeleid bij hun rol,
bijvoorbeeld tijdens verschillende intervisie-bijeenkomsten.

SAMENSPRAAK
In 2019 waren 25 taalcoaches actief in De Ronde Venen, met in totaal circa 40 taalvragers. In de
loop van het jaar stopte een aantal koppels en werden weer nieuwe opgestart.
In het algemeen waren er wat minder taalvragers in 2019 dan het jaar ervoor. Dit komt vooral
door het uitblijven van nieuwe instroom van taalvragers via Taalhuis De Ronde Venen. Er is dan
ook besloten dat we onze taalvragers voortaan ook via andere kanalen gaan benaderen. Onder
andere is er met Vluchtelingenwerk DRV een vruchtbare samenwerking ontstaan.
Rudy Oussoren is in 2019 gestopt met zijn werkzaamheden als coördinator Samenspraak. Hij kreeg
het te druk met zijn dagelijkse baan en moest na ruim vier jaar inzet voor Samenspraak afhaken.
Irma Telling was al eerder als coördinator aangetreden en samen met Cees Verrips worden de
werkzaamheden voor Samenspraak voortgezet.
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DE JONGERENCOACH
Voor De Jongerencoach zijn in 2019 vijf coachtrajecten opgestart. Hier zijn vier coaches bij
betrokken geweest. Twee trajecten zijn goed verlopen en in goede samenwerking beëindigd.
Twee trajecten zijn door de coachee gestopt omdat er geen motivatie was om door te gaan.
In het schooljaar 2019/2020 zouden coördinatoren Henk Verhoek en Elianne Berentzen via VLC
aanmeldingen gaan krijgen via de mentoren en niet meer via zorgcoördinatoren. Dit heeft niet het
succes gebracht wat we ervan hoopte.

WANDELEN
Onze Wandelgroep was dit jaar iets minder actief dan eerdere jaren. Er zijn twee wandelingen
gehouden met in totaal 12 deelnemers. Er werd een nieuwe coördinator gevonden, die wegens
gezondheidsredenen helaas alsnog moest afhaken. Er werden plannen gemaakt voor een nieuwe
gidswandeling in Abcoude.
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FINANCIËN 2019
Gilde De Ronde Venen beschikte in 2019 wederom over voldoende eigen middelen om de
basiskosten te dekken. Voor 2020 verwachten we geen tekorten. Wel is het sponsorbedrag van
ING in 2019 voor de laatste keer toegekend.

Beschrijving

In

Uit

Rente inkomsten
Bijdrage gemeente DRV
Sponsoring
Inkomsten uit activiteiten

0,26
3000,00
1000,00
30,00

Totaal van de inkomsten

4030,26

Saldo

Gebruik accommodatie
Bankkosten

900,00
143,64

Vrijwilligerskosten
Opleidingskosten vrijwilligers

82,10
193,60

Bijdragen aan landelijke koepel
Kosten e-herkenning
Materiaalkosten (Het begint
met taal)
PR en rouwadvertenties
Kerstattentie vrijwilligers

645,00
20,57
250
208,87
1073,22

Totaal van de uitgaven

3517

Totaal

513,26

Begroting 2020
Onderstaand de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2020.
In

Uit
5

Saldo

Beschrijving
Subsidie DRV
Inkomsten uit activiteiten
Giften
Totaal van de inkomsten

3000
100
1000
4100

Gebruik accommodatie
Bankkosten

900,00
197,40

Vrijwilligerskosten
Bijdragen aan landelijke koepel
Kosten e-herkenning
Opstartkosten nieuw onderdeel
Materiaalkosten (Het begint
met taal + aanvullende
middelen Samenspraak)
Kosten activiteiten/intervisie
PR
Kerstattentie vrijwilligers

150
645,00
20,57
500

700
300
500
900

Totaal van de uitgaven

4652,81
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