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Voorwoord 
 
In het jaarverslag over het jaar 2019 blikt het bestuur van Gilde Zwolle terug op de activiteiten van 
het afgelopen jaar. Tevens kijkt het bestuur vooruit naar de plannen voor 2020. Het jaarverslag 
bestaat uit zes delen: een algemeen verslag  en vervolgens komen de vijf projecten aan bod:  
Gilde Samenspraak, Gilde Taalcafé, Gilde Rijders, Gilde Levensboek en Gilde Power. 
De  verslagen van de projecten zijn geschreven door de projectleiders. 
 
“Gilde Zwolle wil burgers met elkaar verbinden op basis van gelijkwaardigheid, waarbij kernwaarden 
zijn:  vrijwillig, samen doen, ontplooiing en iets voor elkaar willen betekenen”. 
De missie en doelstelling van Gilde Zwolle zoals verwoord in het Beleidsplan, luidt: 

 
Gilde Zwolle ontwikkelt projecten en/of activiteiten om inwoners van Zwolle en omgeving, 
als vrijwilliger of deelnemer, te laten participeren in de samenleving, en voert deze uit. 
De projecten en activiteiten hebben een positieve impact op de plaatselijke samenleving, 
dienen een maatschappelijk belang en zijn gericht op het beter kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Voor zowel de vrijwilliger als de deelnemer staat plezier hebben in de activiteit 
voorop. 
 

Ook in 2019 zijn we er goed in geslaagd om deze missie handen en voeten te geven.  De verschillende 
projecten hebben daar concreet  invulling aan gegeven. In de  volgende hoofdstukken wordt daar 
een beeld van geschetst.  Elk project doet dat op haar eigen manier en met een eigen doelgroep. 
Samen zijn we actief in en naar de Zwolse samenleving en proberen daarbij om verbinding tussen 
inwoners te bewerkstelligen.  
 
Het bestuur van  de stichting Gilde Zwolle probeert om daar waar nodig is haar bijdrage te leveren 
aan de projecten. Doordat de projectleiders ook bestuurslid zijn, kan er langs korte lijnen gewerkt 
worden en ervaart het bestuur  dat samen doen een belangrijke stimulans is. 
De onderlinge verbinding tussen- en met de verschillende projecten proberen we te stimuleren door 
daarop gerichte activiteiten te organiseren.  Voor de financiële verantwoording  is er een financieel 
verslag. Dit verslag is voor geïnteresseerden op te vragen bij de secretaris. Financieel is Gilde Zwolle 
gezond en heeft voldoende basis om dat ook het komende jaar te blijven. 
 
Herman te Pas  
Voorzitter 
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Deel I  Gilde Zwolle 

 
 
Samenstelling van het bestuur 
In het bestuur hebben naast het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) de 
projectleiders zitting.  
Het algemeen bestuur van Gilde Zwolle ziet er eind 2019 als volgt uit: 
 
Voorzitter  Herman te Pas 
Vicevoorzitter/ 
   PR en Communicatie  Tineke Puyenbroek 
Secretaris  Mieke Klapwijk 
Penningmeester Roel Veeninga 
Gilde Samenspraak Janny Pruim 
Gilde Taalcafé  Hebel Poppens 
Gilde Rijders  Hans Veenema 
Gilde Power  Henk Zweers. 
 
Roelof Klem woont als coördinator Gilde Levensboek de bestuursvergaderingen bij. Janny Pruim 
bleek  bereid om haar bestuurslidmaatschap te verlengen voor een nieuwe periode van 3 jaar. Hebel 
Poppens  is vanaf september 2019 projectleider Gilde Taalcafe waardoor Tineke Puyenbroek zich kan 
concentreren op haar taken voor PR en Communicatie. 
 
Het bestuur is op sterkte. Er blijven altijd wel wensen over, maar met de ondersteuning  van  
werkgroepen ( Power, Rijders en Taalcafe) en ondersteuning van coördinatoren ( Levensboek en 
Samenspraak) kunnen we het bestuurlijk en uitvoerend  goed aan . 
 
Werkzaamheden van het bestuur 
De bestuursvergaderingen vinden tien keer per jaar plaats.  We maken meestal gebruik van een 
vergaderlocatie van WIJZ  (Bitterstraat 57 in Zwolle). Hier hebben we ook ons postadres. 
De agenda kent een vaste opbouw: eerst de gang van zaken bij de projecten en vervolgens de meer 
algemeen bestuurlijke zaken. Extra aandacht kregen in het verslagjaar de volgende onderwerpen: 
 
Vrijwilligers 
Gilde Zwolle bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers voor zowel de uitvoerende als bestuurlijk/ 
coördinerende taken. Het jaar 2019 begon met  125 vrijwilligers en aan het eind van het jaar waren 
dat er 105. Elke vrijwilliger krijgt een vrijwilligersovereenkomst waardoor men ook WA verzekerd is. 
 
Op 12 januari 2019 werd de jaarlijkse High Tea gehouden bij restaurant Urbana . Onder het genot 
van een hapje en een drankje konden de vrijwilligers van Gilde Zwolle elkaar en elkaars activiteiten 
beter leren kennen. Aan het eind van het jaar sturen we de vrijwilligers een wens- bedankkaart voor 
de feestdagen, vergezeld van een cadeaukaart. Door het jaar heen worden er voor onze vrijwilligers 
en deelnemers ook andere activiteiten georganiseerd. Daarover leest u meer bij de verschillende 
projecten.  
 
Hoewel er niet zoveel verloop is onder de vrijwilligers blijven we altijd zoeken naar versterking. Dat 
doen we door vacatures te plaatsen op plaatselijke sites, door advertenties te zetten in de 
plaatselijke bladen en  vooral door mond op mond reclame.  
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PR 
In 2019 hebben we onze website www.gildezwolle.nl vernieuwd. We hebben alle websites die er 
waren samengevoegd tot 1 website. Alle informatie over alle projecten is nu op 1 adres te vinden. De 
website is ontwikkeld door Weblicity uit Hasselt.  
We hebben in 2019 een advertentiecampagne gehad in weekkrant de Peperbus. Er heeft 5 keer een 
algemene advertentie in deze krant gestaan met daaraan gekoppeld een inhoudelijk persbericht van 
de respectievelijke projecten. Deze publiciteit heeft vooral nieuwe vrijwilligers opgeleverd, met name 
bij de Gilde Rijders. We hebben onze algemene Gilde folder aangepast. Deze gebruiken we bij 
markten, bijeenkomsten en verspreiden we in wijkcentra en bibliotheken.  
 
Externe contacten 
Met de uitvoering van het opgestelde beleidsplan PR en Communicatie  is in 2019 begonnen. Nog 
steeds kan onze bekendheid in Zwolle verbeterd worden.  Dit is van belang voor het vinden van 
deelnemers en vrijwilligers en tevens voor de financiering van de projecten. 
 
In het beleidsplan staan een aantal activiteiten die daaraan moeten bijdragen. Te noemen zijn het 
verbeteren van de website van Gilde Zwolle, het aanschaffen van nieuwe, actuele banners en het 
drukken van nieuwe flyers en folders per project.  Ook berichtjes  in Peperbus,  Swollenaer en Zwolse 
Courant plaatsen we met regelmaat. 
 
Met een aantal  organisaties heeft Gilde Zwolle goede relaties. Graag  noemen wij : WijZ, Stadkamer,  
Fietsjoe, Travers, Vluchtelingenwerk Zwolle, Taalpunt en Gemeente Zwolle.   
Met wethouder W. Dogger ( verantwoordelijk o.a. voor Vitaal en Waardig Ouder Worden) is door 
Gilde Zwolle en meer specifiek Gilde Power,  een constructief overleg gevoerd waarin we de 
wethouder geïnformeerd hebben over Gilde algemeen en meer specifiek over de Gilde  Power 
workshops.  Op zijn verzoek om ons aan te sluiten bij het Netwerk ‘Vitaal en Veilig Thuis’, zijn we 
ingegaan. 
 
Medio 2019 is de structuur van de werkgroep Laaggeletterdheid gewijzigd. Er is nu een stuurgroep 
en een uitvoeringsgroep. Gilde Zwolle is met haar taalprojecten Samenspraak en Taalcafe 
vertegenwoordigd in de uitvoeringsgroep. 
Ook participeren we in landelijke netwerken: Gilde Nederland, Power Nederland, Het Begint Met 
Taal en de Stichting Lezen en Schrijven. Informatie, advies en ondersteuning aanvaarden we graag 
van deze landelijke organisaties. Voor de taalprojecten werken we samen met het Taalpunt en met 
partners zoals Travers en Vluchtelingenwerk.  Er zijn goede contacten met de vrijwilligersorganisatie 
“Zwolle Doet” . Gilde Zwolle is aangesloten bij de Stichting Gilde Nederland. Dit is een landelijke 
koepel van ongeveer 65 Gilden in Nederland.  
 
WijZ steunt ons op facilitair, financieel en administratief gebied. Twee maal per jaar heeft het 
bestuur overleg met vertegenwoordigers van WijZ over de gang van zaken. 
De Stadkamer biedt ons ruimte voor de beide Gilde Taalcafé ’s en Gilde Power.  
Het fietstaxi bedrijf Fietsjoe Zwolle verzorgt stalling en onderhoud van de tandems voor Gilde Rijders.  
In december zijn we aanwezig geweest op het event “Vitaal en Veilig Thuis” van WijZ. Het was een 
drukbezochte activiteit, ook Gilde Zwolle ontmoette de nodige belangstellenden. 
 
Privacy 
In mei 2018 is er een nieuwe wet in werking getreden over privacybescherming: de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt ook voor verenigingen en stichtingen zoals 
Gilde Zwolle. We hebben afgesproken dat we steeds op bijeenkomsten zullen vragen of men 
bezwaar heeft tegen het maken van foto’s. 
 

http://www.gildezwolle.nl/
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Financiën 
Maandelijks wordt de stand van zaken aan de hand van begroting en tussenverslag van de 
penningmeester besproken in het bestuur. Projectleiders kunnen binnen de begroting en gemaakte 
afspraken uitgaven ten behoeve van hun project doen.  
Omdat onze accountant, die het jaarwerk  kosteloos voor ons verrichtte,  niet mee in staat was om 
dit te doen, hebben we de statuten gewijzigd. Die wijziging maakt het mogelijk om met een 
zogenaamde kascommissie te werken. Voor het financieel jaar 2019 hebben we dat voor het eerst 
gedaan. De drie leden van de kascommissie hebben de jaarstukken  (en daarmee het werk van de 
penningmeester) goedgekeurd. 
De financiële situatie van Gilde Zwolle is gezond te noemen. Belangstellenden kunnen de jaarcijfers 
bij Gilde Zwolle opvragen. 
 
Toekomstplannen 
In 2020 gaan we door op de ingeslagen weg. De projectleiders doen daar de nodige inspanningen 
voor en het gehele bestuur ondersteunt dat en probeert zo goed mogelijk te faciliteren. 
We zullen nadenken  over nieuwe projecten , omdat we menen dat het vooruit denken ons levendig 
en betrokken houdt.  We leggen daarvoor ook contact met andere mogelijke partners.  
Als de huidige projecten goed verankerd zijn,  sluiten we niets uit als het binnen de doelstelling en 
mogelijkheden van Gilde Zwolle  past. Ons motto is:  Met veel enthousiasme doen waar we goed in 
zijn:  het uitvoeren van laagdrempelige toegankelijke activiteiten .  In de verslaglegging van de 
projecten,  kunt u zien hoe we dat concreet doen. 
 
I.v.m. de uitbraak van het corona virus zijn alle activiteiten van Gilde Zwolle afgelast op het moment 
van opstellen van dit jaarverslag. Overal zijn er ingrijpende maatregelen genomen die ver ingrijpen in 
ons dagelijkse en persoonlijke leven.  Gilde Zwolle heeft ook de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid genomen om de activiteiten van alle projecten stop te zetten. Wij houden de 
informatie van de overheid scherp in de gaten en we hopen dat er spoedig een gunstige verandering 
zal optreden, zodat later in 2020 de activiteiten weer kunnen worden opgestart.  
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Deel II Gilde Samenspraak 

Ontwikkeling van Gilde Samenspraak 
Er zijn volop mensen in Nederland die onze taal (nog) niet kennen. Sommigen zullen het Nederlands 
nooit echt leren: ze zijn hier maar kort, ze leven in een kring van landgenoten en weten zich zo 
staande te houden. Ze merken dat iedereen hier redelijk Engels verstaat en spreekt, of ze zitten thuis 
en ze weten de weg niet. 
Voor deze  groep en voor de vele mensen die bewust voor Nederland hebben gekozen, bijvoorbeeld 
partners van Nederlanders, is Samenspraak een uitkomst. Het bijzondere is dat vrijwilligers zich 
inzetten om alleen, zonder klasje of deskundige begeleiding, een anderstalige te begeleiden. Niet in 
een gebouw, maar thuis aan de keukentafel. Er wordt gewerkt met de krant, een kinderboek, 
tijdschrift of een methode. Sommigen wandelen door de stad en doen samen ervaring op, anderen 
zoeken hun ”leerling” thuis op. De taal staat echter altijd voorop! 
 
Gilde Samenspraak is in de jaren 90 opgezet in Amsterdam. Na het grote succes werd in meer steden 
een Samen Spraak-project gestart. Een landelijke spreiding werd mogelijk gemaakt door minister Van 
Boxtel. Gilde Samen Spraak  Zwolle is in mei 2004 gestart.  
 
In 2008 is het project “Het begint met taal” gestart om 10.000 extra taalcoaches te werven en hen te 
koppelen aan anderstaligen.  In Zwolle doen Travers en Gilde Samenspraak in 2018 nog steeds mee 
aan dit project. De Stadkamer en de Gemeente Zwolle bieden ondersteuning aan dit project.  Het 
project werd ook in 2019 voortgezet met financiering door Gemeente Zwolle. 
 
De subsidie die Gilde voor dit project heeft ontvangen, wordt onder andere besteed aan het 
aanbieden van gratis materialen. Deze materialen kunnen vrijwilligers gebruiken om met hun 
taalmaatje te oefenen en als basis voor gesprekken gebruiken. Veel vrijwilligers hebben hiervan 
gebruikgemaakt en we horen enthousiaste reacties. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor 
vrijwilligers en/of deelnemers.  
De anderstalige betaalt 10 euro  inschrijfgeld. Dit bedrag is bedoeld als een kleine drempel voor 
mensen die zich mogelijk lukraak aanmelden “omdat het gratis is” maar niet erg gemotiveerd zijn. 
We werken met vrijwilligers die graag mensen willen helpen, maar alleen als die zichzelf ook willen 
helpen. We vragen daarom een goede motivatie en enthousiasme van anderstaligen om deel te 
nemen aan Samenspraak. Vanaf 2015 bieden we vrijwilligers de mogelijkheid om een bedrag van 
maximaal 50 euro te besteden aan materialen of een leuke activiteit. Dit geld kunnen ze declareren 
bij de penningmeester.  
 
In 2016 hebben we een taalwerkboek ontwikkeld voor de vrijwilligers. Dit kunnen ze als handleiding 
gebruiken bij hun werk als taalmaatje. In dit taalwerkboek staat veel informatie, websites etc. Tevens 
zijn er de evaluatieformulieren in opgenomen. 
 
Janny Pruim vertegenwoordigt Samenspraak in het bestuur. Teunella Wolters is weer terug uit 
Senegal en in september 2019 weer gestart met haar taak als coördinator 
 
Publiciteit 
We hebben in principe voldoende vrijwilligers. Het kan daarom wat langer duren voordat vrijwilligers 
die een koppeling hebben afgerond, met een nieuw maatje aan de slag kunnen. Dit betekent 
overigens niet dat er geen enkele anderstalige meer op de wachtlijst staat: sommige mensen zijn 
moeilijker te koppelen, bijvoorbeeld door de wijk waar ze wonen, omdat ze alleen aan een vrouw 
willen worden gekoppeld of doordat ze overdag werken en alleen ’s avonds kunnen afspreken.  
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De coördinatoren geven regelmatig telefonische informatie aan medewerkers van verschillende 
instellingen en instanties. Op de vernieuwde website www.gildezwolle.nl is alle informatie over 
Samenspraak te vinden. Er is een nieuwe flyer ontwikkelt voor het werven van anderstaligen. 
 
Samenwerkingspartners 
Het Begint Met Taal 
Deze landelijke organisatie ondersteunt Taalcoachprojecten op vrijwillige basis.  
We gebruiken onder andere de methode Spreektaal. Verder bieden ze scholing, onder andere in de 
vorm van Webinars en e-coaching voor vrijwilligers en coördinatoren. 
http://www.hetbegintmettaal.nl/ 
 
Stichting Lezen en Schrijven  (voorheen Taal voor het leven)  
Met deze organisatie hebben we goed contact, met name via het Taalpunt in de Stadkamer. 
Via het Taalpunt kunnen onze vrijwilligers deelnemen aan de cursus "Training voor Taalvrijwilligers". 
We adviseren onze vrijwilligers om dat te doen om zo beter op hun taak voorbereid te zijn.  We 
verwijzen door naar het Taalpunt als deelnemers advies willen omtrent opleidingen. Ook verwijst het 
Taalpunt mensen door naar Samenspraak.  
 
Travers 
Er is een goede samenwerking met Travers Zwolle. Regelmatig hebben we overleg met elkaar en 
organiseren we gezamenlijk inspiratie avonden voor onze vrijwilligers. 
 
WijZ 
Het Gilde en dus ook Gilde Samenspraak wordt ondersteund door WijZ.  
WijZ ondersteunt ons met het verzorgen van drukwerk zoals de certificaten en flyers.  
We kunnen voor vrijwilligersbijeenkomsten en vergaderingen gratis gebruik maken van ruimtes van 
WijZ, bijvoorbeeld in De Terp en het Cultuurhuis.  
 
Activiteiten in 2019 
Op 13 juni 2019 heeft Gilde Samenspraak een educatieve excursie gehouden naar het Veenpark in 
Bargercompascuum samen met het Gilde Taalcafé. 
Op 8 oktober 2019 stond een vrijwilligersbijeenkomst gepland met als onderwerp ‘Hoe ga je om met 
het stellen van grenzen’. Door te weinig aanmeldingen kon deze bijeenkomst helaas niet 
plaatsvinden. Dit jaar hebben aantal vrijwilligers de training bij het Taalpunt gevolgd en zijn 
gecertificeerd als taalcoach. 
 
Stand van zaken 31 december  2019 
In het jaar 2019 zijn er totaal 25 koppels gevormd. 
 
Toekomstplannen 
Voor 2020 willen we werken aan het versterken van de coördinatie en coaching en evaluatie van de 
koppels verbeteren. Het contact van vrijwilligers onderling willen we verbeteren door middel van het 
organiseren van bijeenkomsten en samenwerking met het Taalcafé. Daarnaast  willen we vrijwilligers 
stimuleren om aan trainingen deel te nemen. We willen gaan werken aan meer bekendheid onder de 
anderstaligen.  We hebben voldoende vrijwilligers in ons bestand om nieuwe koppelingen te 
realiseren.   
I.v.m. de uitbraak van het coronavirus zijn helaas alle activiteiten van Samenspraak gestopt en komen 
de taalkoppels niet bij elkaars. We hopen dat de activiteiten spoedig weer kunnen worden opgestart 
later dit jaar. 

http://www.gildezwolle.nl/
http://www.hetbegintmettaal.nl/
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Deel III Gilde Taalcafé 
 
Ontwikkeling Gilde Taalcafé 
Het Taalcafé helpt sinds november 2010 anderstaligen met Nederlandse conversatie, waarbij de 
woordenschat, zinsbouw, uitspraak, discussie en presenteren voor een groep aandacht krijgen. Er 
wordt in groepjes gesproken aan de hand van thema's, onder leiding van Nederlandse vrijwilligers; 
daarnaast worden er taalspelletjes gedaan. Thema’s worden voorbereid door vrijwilligers.  Het 
Taalcafé is een ontmoetingsplek waar anderstaligen informatie en ervaring kunnen uitwisselen en 
mensen kunnen leren kennen buiten hun eigen taalgebied. Het doel is 
-Anderstaligen ondersteunen bij het leren spreken van de Nederlandse taal op langere termijn. 
-Anderstaligen ondersteunen bij integratie in de Nederlandse samenleving. 
-Anderstaligen ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk.  
 
Uitvoering  Gilde Taalcafé 
Het Taalcafé wordt twee keer per week gehouden. In 2019 op elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur 
in de Stadkamer in het Cultuurhuis in Stadshagen en op elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in de 
Stadkamer aan de Zevenalleetjes in het Centrum. Van de Stadkamer Zwolle mogen we de ruimte 
kosteloos gebruiken. Per ochtend zijn 2 tot 4 vrijwilligers aanwezig. 
  
Vrijwilligers. 
In het jaar 2019 hebben we gewerkt met een team van 16 vrijwilligers. Alle vrijwilligers werken 
ongeveer 2 keer per maand in het Taalcafé. Daarnaast hebben een aantal vrijwilligers extra taken 
zoals het bijhouden van de website en de Facebookpagina, de agenda opstellen, en roosters maken 
en organisatorische ondersteuning.  Het merendeel van de vrijwilligers heeft sinds 2015 de 
basistraining Taalcoaching bij het Taalpunt gevolgd. De coördinatie is per 1 september overgenomen 
door Hebel Poppens. Ze volgt daarmee Tineke Puyenbroek op. De vrijwilligers zijn in 2019 drie keer 
bij elkaar gekomen voor een overleg.  
 
Doelgroep 
De doelgroepen waar wij ons op richten zijn de anderstaligen uit stad Zwolle en nabije omgeving, die 
de Nederlandse taal leren en al enige basisvaardigheden hebben, genoeg om een gesprekje te 
kunnen voeren. 
 
Publiciteit en interne communicatie 
Wekelijks worden er berichten geplaatst op de Facebook-pagina van het Taalcafé en er staat een 
actuele agenda op de website. De Stadkamer heeft informatiekaarten, deze zijn te vinden in de 
filialen van de Stadkamer. Er is hard gewerkt aan het onderhouden van contacten in het netwerk.  
 
Om beter contact te onderhouden met de deelnemers worden mailadressen verzameld en hiermee 
ontvangen ze regelmatig een uitnodigende en informatieve mail van de coördinator.  In Stadshagen 
heeft men met dat doel een what’s app groep opgezet. Op deze manier versterken we de onderlinge 
band binnen ons café. Deze persoonlijke contacten zijn heel waardevol voor deelnemers en voor 
vrijwilligers. 
 
Samenwerkingspartners 
We werken samen met de Stadkamer sinds november 2011. Verder werken we samen met het 
Taalpunt, Travers, Vluchtelingenwerk Zwolle en Stichting “Het Begint Met Taal”. Daarnaast krijgen 
we administratieve ondersteuning vanuit WijZ. We hebben ook contacten met de wijkcentra in 
Zwolle. 
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Activiteiten in 2019 
Op 13 juni  2019 was er samen met de taalkoppels van Samenspraak een educatieve excursie naar 
het Veenmuseum in Bargercompascuum. Hier kregen we een uitleg over het veenlandschap en de 
geschiedenis van turfsteken. Ook konden diverse woningen en winkels bekeken worden die nog 
helemaal in oude stijl waren ingericht. Dit gaf veel gespreksstof. Deze excursie stimuleerde nog 
wekenlang tot leuke gesprekken. Informatie en foto's van activiteiten zijn te vinden op de 
vernieuwde website van Gilde Zwolle www.gildezwolle.nl.  
 
Stand van zaken 31 december  2019 
Gemiddeld bezoeken 6-8 deelnemers per ochtend het Taalcafé in Stadshagen en 8-12 deelnemers in 
het Centrum.  De feedback die we van onze vaste deelnemers krijgen is positief. Met name het 
ontmoeten van mensen en het oefenen van de taal worden als positief ervaren. Deelnemers 
ontwikkelen zelfvertrouwen, velen ervaren het Taalcafé als een veilige plek.  Op dat positieve gevoel 
zetten we in. De groep vrijwilligers is nagenoeg hetzelfde gebleven, daardoor hebben we momenteel 
een goed op elkaar ingespeeld en ervaren team.  
 

 
 
Toekomstplannen 
We willen werken aan voortgang van de huidige activiteiten met uitbreiding van P.R. gericht op 
werven van deelnemers en het  aanhalen van Zwolse contacten. Er staat een training op de agenda 
voor de vrijwilligers over hun rol en taken in het Taalcafé, gegeven door  “Het Begint met Taal”.  
I.v.m. de uitbraak van het coronavirus zijn helaas alle activiteiten van het Taalcafé gestopt. We hopen 
dat de activiteiten zo spoedig mogelijk later in het jaar weer kunnen worden opgestart.  
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Deel IV Gilde Rijders 
 
Ontwikkeling Gilde Rijders  
Gilde Rijders is een project van Gilde Zwolle waarbij vrijwilligers met mensen met een visuele 
beperking gaan fietsen op een tandem. Gilde is in het bezit van tandems die hiervoor gereserveerd 
kunnen worden.  Met dit project wil het Gilde mensen met een visuele beperking die niet alleen 
kunnen fietsen de mogelijkheid bieden een recreatieve fietstocht te maken op een dag en tijd die 
hen schikt, samen met een vrijwilliger.  De duo’s spreken zelf onderling af hoe vaak ze een fietstocht 
willen maken. Daarnaast worden er groepstochten georganiseerd. Het project is op 7 april 2012 van 
start gegaan.   
 
Eind 2017 is besloten tot een nieuwe werkwijze.  Er wordt niet meer gewerkt met een werkgroep. De 
individuele taken blijven gehandhaafd.  De groepstochten worden beurtelings voorbereid door de 
fietskoppels. Ook wordt afgesproken dat er per jaar twee groepstochten worden georganiseerd, 
eentje in het voorjaar van rond de 40 km en eentje in de zomer van rond de 60 km. 
 
De individuele taken zijn als volgt: 
1. Remco Aaldenberg. Hij verzorgt de tandemtraining voor nieuwe vrijwilligers en geeft informatie 
over het omgaan met mensen met een visuele beperking. Hij is lid van de OOG-vereniging. 

2. Hennie Halfwerk. Hennie houdt contact met de achterrijders. Zij is lid van de OOG-vereniging 

3. Arjan Kok. Arjan is onze hoofdsponsor en biedt een stallingsplaats aan voor de tandems die niet in 
particulier bezit zijn.  

4. Hans Veenema. Hij is projectleider van de Gilde Rijders  en doet de intakegesprekken. 
 
Er zijn vrijwilligers - voorrijders - die  geschoold zijn in het omgaan met de doelgroep en voor het 
fietsen als voorrijder op een tandem. Mensen uit de doelgroep - achterrijders - die gebruik willen 
maken van de Gilde Rijders worden als deelnemer ingeschreven. De projectleider bezoekt de nieuwe 
deelnemers en vrijwilligers en vormt koppels.   
 
Samenwerkingspartners  
Het fietstaxi bedrijf Fietsjoe Zwolle verzorgt de stalling en het onderhoud van de tandems voor Gilde 
Rijders. Er zijn 12 tandems vanaf 2018. Verschillende deelnemers hebben de beschikking over een 
eigen tandem. 

 
Publiciteit   
Op diverse plekken in de stad worden folders neergelegd om het Gilde Rijders project onder de 
aandacht te brengen. Via de Oogvereniging en de vereniging Bartimëus Sonneheerdt wordt 
geprobeerd contacten te leggen met mensen uit de doelgroep.  N.a.v. krantenartikelen en de 
website kunnen nieuwe vrijwilligers zich aanmelden.  
 
Activiteiten in 2019 
De  winteractiviteit was een gezellige middag in de Lunchwinkel aan de Nieuwe Markt op  

zaterdag 4 februari 2019. Er waren ca.20 voor- en achterrijders. De zomertandemtocht van 21 juli 
kon helaas vanwege noodweer met hagel en zware windstoten niet doorgaan en is verplaatst  naar 
zaterdag 17 augustus.  De start vond plaats in Hattem bij ijsboerderij IJSCOWD. We reden na de 
koffie een schitterende route naar het vestingstadje Elburg waar we aan de haven de lunch 
gebruikten. De terugtocht ging door het prachtig nieuw aangelegde Reevediep bij Kampen. Het 
laatste uur van de rit verliep voor iedereen in stromende regen maar we mochten allemaal 
terugkijken op een prachtige fietstocht en een hele mooie route die ook dit keer weer was uitgezet 
door Marga van Dongen, een van onze vrijwilligers met veel fietservaring. 
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Stand van zaken op 31 december 2018 
Momenteel ligt het aantal deelnemers en vrijwilligers vrijwel gelijk. Gelukkig hebben zich wel weer 
enkele nieuwe voorrijders aangemeld vorig jaar waardoor sommige deelnemers extra voorrijders 
hebben. Het liefst spreken wij over voor- en achterrijders i.p.v. Deelnemers en vrijwilligers. 

 
Toekomstplannen  
Voor 2020 staan er weer 2 tochten gepland.  I.v.m. de coronavirus is helaas de eerste tocht geschrapt 
en voorlopig verplaatst naar de zomer. We hopen dat de tocht zo spoedig mogelijk alsnog kan 
plaatsvinden.   
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Deel V Gilde Levensboek 
 
Ontwikkeling Gilde Levensboek 
Gilde Levensboek is een project voor mensen die hun levensverhaal willen opschrijven en daarbij 
hulp willen. Gilde Levensboek biedt die hulp in de vorm van een vrijwilliger (amateur-schrijver) die 
gesprekken voert met de deelnemer (verteller) en het verhaal opschrijft. Als het verhaal verteld is 
helpt de vrijwilliger zo nodig bij het maken van een (eenvoudig) boekje, dat het verhaal weergeeft 
zoals de deelnemer voor ogen staat. 
Het doel is om ondersteuning te bieden aan mensen die hun levensverhaal willen op te schrijven, 
maar die dat zelf niet kunnen. Bovendien levert het voor verteller en schrijver een meerwaarde om 
samen te werken aan het op een rij krijgen van en vorm geven aan een Levensverhaal.  
De doelgroep bestaat dus uit mensen, die hun levensverhaal niet alleen willen of kunnen opschrijven. 
 

 
 
Publiciteit   
Er is ook  in 2019 op diverse manieren, in samenwerking met WijZ,  extra bekendheid gegeven aan 
het project Levensboek. Dit heeft in 2018 diverse  aanmeldingen opgeleverd. Er is momenteel een 
wachtlijst voor vertellers. 
 
Stand van zaken op 31 december 2018 
Er zijn 9 vrijwilligers actief. Er zijn in 2019 vier Levensboeken voltooid en 5 boeken in voorbereiding.  
Twee keer per jaar is er een ontmoeting met de vrijwilligers, om onderling ervaringen uit te wisselen.  
          
Toekomstplannen 
Voortzetting van het project in de huidige vorm, verder geen bijzonderheden. 
Ter ondersteuning van de projectleider Roelof Klem, zal  Frank Overweel  optreden als 
plaatsvervangend coördinator. 
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Deel VI Gilde POWER 
 
Ontwikkeling Gilde Power 
Gilde POWER, Veerkracht op leeftijd, richt zich op senioren die willen investeren in hun persoonlijke 
ontwikkeling, sociale contacten en zinvolle activiteiten. POWER biedt senioren de mogelijkheid om 
hierover met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar te inspireren en concrete stappen te zetten die 
passen bij hun (nieuwe) levensfase.  
 
In een zestal workshops gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en 
waar op dit moment hun interesses en behoeftes liggen. In de workshops komen de volgende 
thema’s aan de orde:  
Lichaam en geest, Sociale contacten, Materiële situatie, Arbeid en participatie en Waarden en 
inspiratie. 
De laatste workshop is een afronding en tevens een vooruitblik. De workshops worden begeleid door 
2 getrainde vrijwilligers die opgeleid zijn door de landelijke POWER-organisatie. 
 
Workshops voorjaar 2019 
Vrijdag 8 maart ging de 1e van 6 workshops van start met 12 deelnemers (‘volle bak’) waaronder 3 
mannen. De meeste deelnemers zaten qua leeftijd in de 4e fase (70+) en dat bracht dus andere 
vragen, interesses en doelen met zich mee dan in andere levensfases. De onderlinge verhoudingen 
waren prima en ook de samenwerking met en de feedback naar de trainers (Hannie en Nanda) waren 
goed. Enkele deelnemers wilden met elkaar verder gaan in een fietsgroep, een filmclub en eventueel 
in een themagroep. De waardering voor de workshops was (zeer) hoog: achten, negens en tienen!  
De trainers hebben de workshops ook als bijzonder prettig ervaren en kijken ook zeer positief terug 
op hun onderlinge samenwerking. Er was vanaf het begin een soort natuurlijke rolverdeling. De 
deelnemers waren via de verschillende media en mond-mond-reclame op de cursus geattendeerd. Er 
kwamen op het laatst nog 3 aanmeldingen binnen, deze zijn verwezen naar het najaar.  
 
Workshops najaar 2019 
Op vrijdag 27 september 2019 werd, ter introductie van en werving voor de najaarworkshops, een 
zogenaamd Stadsgesprek gehouden in de Stadkamer Centrum onder de titel ‘Hé zestiger, wat wil je 
later worden?’.  Het was een bijeenkomst met vrij entree, dus zonder dat men zich van te voren 
moest aanmelden. Voor de organisatoren was het daarom afwachten hoe groot de belangstelling zou 
zijn. Gelukkig toonden zo’n 30 mensen belangstelling! Onder deskundige leiding van Tineke 
Puyenbroek, bestuurslid van Gilde Zwolle, werden met behulp van een panel van 4 ‘deskundigen’ 
verschillende stellingen besproken die aansloten bij de inhoud van de workshops van Gilde POWER. 
Tussendoor waren er improvisatiesketches van 2 studentes van Hogeschool Artez en muzikale 
intermetzo’s van de welbekende ‘stationspianist’ Hans Jansen. De bijeenkomst leverde maar liefst 4 
nieuwe aanmeldingen op voor de workshops en dat kan een prima resultaat genoemd worden. 
 
Een week later, op vrijdag 4 oktober 2019 ging weer de 1e van 6 workshops van Gilde POWER van 
start in de Stadkamer. Vanaf dat moment kwamen de 12 deelnemers (het maximum) bij elkaar om 
samen met Hannie Houben en Peter Renes, de trainers, te praten over diverse thema’s, zoals wonen, 
gezondheid, sociale contacten, zingeving en meer.  De reacties uit de groep, die gemiddeld jonger 
was dan de vorige groep, waren positief. Doordat men elkaar wekelijks zag, raakte men vertrouwd 
met elkaar en gingen de gesprekken dieper.  Het was overigens niet alleen maar serieus, er werd ook 
genoeg gerelativeerd en gelachen. Ook nu telde de groep gelukkig weer mannelijke deelnemers! 
De laatste workshop op 22 november vond niet plaats in de Stadkamer maar in de Knarrenhof  in de 
wijk AA-landen. 
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Publiciteit   
Er zijn persberichten geschreven in de Stentor en de Peperbus. Ook in 2019 is afgesproken om met 
de Stadkamer samen te werken. Zij zorgen voor publiciteit over de workshop cyclus. 
 
Stand van zaken op 31 december 2019 
Opleiding trainers 
Nanda van Keulen en Peter Renes hebben dit jaar 3 trainingsdagen voor toekomstige trainers 
gevolgd bij Gilde POWER Nederland. Daarmee beschikt Gilde POWER nu over 3 gekwalificeerde 
trainers. 
 
Werkgroep Gilde POWER 
Ter voorbereiding van de workshops kwam de werkgroep meerdere keren bij elkaar. De werkgroep 
bestond uit Henk Zweers (projectleider), Hannie Houben, Nanda van Keulen , Peter Renes en Lidy van 
Koppen. Hannie, Nanda en Peter zijn tevens trainer. De onderlinge samenwerking verliep ook dit jaar 
weer prima. 
 
Toekomstplannen 
In het voorjaar van 2020 is een nieuwe groep van 7 deelnemers weer van start gegaan met de 6 
workshops. I.v.m. de uitbraak van het coronavirus  is men na 2 workshops gestopt. We hopen dat het 
mogelijk is om de resterende 4 workshops in het najaar van 2020 te houden. 
 

 
 


