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Nieuwsbrief Najaar 2021 
 

Gilde Zwolle.  
Met deze nieuwsbrief willen wij (het bestuur) u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van Gilde 

Zwolle. Na het algemene gedeelte volgen de bijdragen van onze projecten. 

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op www.gildezwolle.nl 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Er is al weer een jaar verstreken sinds onze vorige nieuwsbrief is verschenen. Een jaar waarin het 

coronavirus nog veel van het dagelijkse leven en maatschappelijke activiteiten heeft bepaald. Zo ook de 

activiteiten van Gilde Zwolle. We hebben er met z’n allen het beste van proberen te maken en het bestuur 

heeft de indruk dat dat ook behoorlijk gelukt is (zie voortgang projecten). 

Doordat de vaccinatiegraad is gestegen konden we dankbaar gebruik maken van de regelingen en 

versoepelingen die de overheid heeft doorgevoerd. Bij onze activiteiten nemen we die regelingen als 

leidraad. Het blijft spannend hoe eea zich de komende tijd gaat ontwikkelen. 

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).  

Deze wet is voor alle - ook vrijwilligers – organisaties per 1 juli 2021 van kracht geworden. De noodzaak 

van deze wet is gebleken na een aantal incidenten (financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, 

fraude, diefstal). De WBTR richt zich op de kwaliteit van het bestuurlijk proces. Het gaat erom dat 

bestuursleden met elkaar afspraken maken wat zij verstaan onder goed bestuur en hoe ze daar in de 

dagelijkse praktijk invulling aan geven. Onderdeel is bijvoorbeeld een beschrijving van de financiële gang 

van zaken om te voorkomen dat er misbruik van de beschikbare gelden wordt gemaakt. 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur een beschrijving gemaakt van hoe zij willen besturen met daarin ook 

de afspraken over de financiën. In de bestuursvergadering van 2 september jl. hebben we dit stuk met als 

titel GOED BESTUUR  vastgesteld en gaan zo werken. 

Indien u kennis wilt nemen van dit stuk en de bijlagen kunt u een verzoek daartoe richten aan 

Gildezwollesecretaris@gmail.com. 

 

SPOOKFISH-media 

Met Barry van As van Spookfish media hebben we afgesproken dat hij de komen tijd pr-filmpjes gaat 

maken die we kunnen gebruiken bij diverse gelegenheden en media. Op deze manier willen we aandacht 

blijven genereren voor onze mooie projecten. Het gaat om korte filmpjes die een goed beeld geven van 

wat we doen. 

Uiteraard zullen we de privacyrichtlijnen volgen. 

 

Zomerfeest 

We hebben een zeer geslaagd zomerfeest gehad voor 

onze vrijwilligers en deelnemers met stralend weer op 

een bijzondere locatie (Gerrit’s Tuin). De sfeer was 

ontspannen, gezellig en met goede muziek en leuke 

activiteiten (Het Salsa dansen bleek een voltreffer). 

De vraag naar ideeën voor nieuwe Gilde activiteiten 

heeft nog niets concreets opgeleverd; met 1 idee zijn we 

nog aan de slag. Mocht u inmiddels toch wat bedacht 

hebben, geef dit dan door aan onze secretaris Gildezwollesecretaris@gmail.com. 

 

http://www.gildezwolle.nl/
mailto:Gildezwollesecretaris@gmail.com
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Gasthuizen 

Van de stichting De Gasthuizen hebben we een bedrag van €1000, -- toegezegd gekregen voor ons project 

Gilde Power. Fijn dat we ook op deze manier door de Zwolse gemeenschap worden gesteund.  

 

Verzekeringen 

Soms zijn er vragen over verzekeringen. Informatie hierover is al wel eerder gedeeld, maar voor de 

zorgvuldigheid hierbij opnieuw. 

Via de Gemeente Zwolle zijn we als vrijwilligers voor Gilde verzekerd voor een Basisverzekering 

(ongevallen en persoonlijke eigendommen) en voor een Plus verzekering die geldt voor rechtspersonen en 

bestuurdersaansprakelijkheid. 

De informatie daarover is te vinden op de website van de gemeente Zwolle onder: Verzekering voor 

mantelzorgers en vrijwilligers. Op die site kunt u ook doorschakelen naar een pagina met de verdere 

voorwaarden en uitkeringen. De bestuurdersaansprakelijkheid is gelimiteerd per aanspraak op € 2.5 

miljoen en per verzekeringsjaar € 5 miljoen. 

Aanmelden voor deze verzekeringen is niet nodig. In voorkomende gevallen volstaat het dat vrijwilligers 

(en bestuurders) als zodanig geregistreerd staan bij ons; schademeldingen kunnen bij de Gemeente 

Zwolle gedaan worden. 

 

Gilde Samenspraak 
Op dit moment zijn er 25 koppels actief. We merken dat momenteel weer meer anderstaligen zich 

aanmelden voor een traject. 

 

Nieuwe coördinator 

Vanwege het vertrek van Teunella zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe coördinator. Dit is Marieke van 

den Brink geworden. Marieke is eerder bij Gilde Samenspraak betrokken geweest en nu dus weer terug. 

 

Whatsapp groep vrijwilligers 

We hebben een Whatsapp groep aangemaakt voor onze vrijwilligers. Voor wie nog wil aansluiten bij deze 

groep, mail gerust even naar samenspraak@gildezwolle.nl  

In de groep kunnen we elkaar tips doorgeven, vragen stellen en elkaar inspireren. Bovendien wordt de 

Startkrant wekelijks doorgegeven (behalve in de vakanties), zodat je deze met je taalmaatje kunt 

bespreken. 

 

Taalwerkboek geüpdate 

Het Taalwerkboek van Samenspraak geüpdate. Het heet nu “Informatiegids voor de vrijwilliger”. 

Er staan onder andere enkele (nieuwe) websites in zoals:   

 www.oefenen.nl:Dit is een website waar je zelf kunt oefenen met taal, rekenen, computer en 

internet. Ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer. Als je thuis oefent, 

is oefenen.nl gratis. 

Ga naar “Taal”. De programma’s met 1 en 2 sterren zijn speciaal bedoeld voor anderstaligen. Dit 

zijn:  

o Taalklas 

o Het Leesplankje 

o Station Nederlands 

o Programma Basis Inburgering 

 

mailto:samenspraak@gildezwolle.nl
http://www.oefenen.nl/
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 https://adappel.nl/lesmateriaal: Ad Appel is een docent die les geeft ter voorbereiding op de 

inburgeringsexamens. Ad Appel biedt (betaalde) lessen aan op afstand via facebook. 

Op zijn website vind je veel gratis oefenmaterialen t/m niveau A2. 

Ook vind je hier nog meer links naar interessante websites.  
 www.nederlandsalstweedetaal.nl: Nederlands als tweede taal is een commerciële website. Je vindt 

in het web warenhuis een groot aantal speciaal geselecteerde boeken en media om Nederlands te 

leren.  

 www.hetbegintmettaal.nl: Landelijke koepel voor vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen (NT2). 

Hier vind je allerlei oefenmateriaal voor de anderstalige, bijvoorbeeld Spreektaal. Hier kun je 

inloggen op Extranet met gebruikersnaam en wachtwoord. Mocht je hier belangstelling voor 

hebben doe gerust even een mail dan krijg je de gegevens toegestuurd. 

 

Promotiefilm 

Zoals al bij het algemene stuk is vermeld zijn we als Gilde bezig om een promotiefilmpje te maken. Het 

zou leuk zijn als een koppel hieraan mee zou willen werken. Ook dit kun je via 

samenspraak@gildezwolle.nl aangeven. 

 

Match 

Tot nu toe bewaarden we de gegevens van vrijwilligers en deelnemers altijd in Excel. Nu hebben we via 

stichting Het begint met taal het programma Match aangeschaft. We hopen dat dit het werk voor ons als 

coördinatoren makkelijker maakt.  

Voor de vrijwilligers en deelnemers betekent dit binnenkort ook een kleine veranderingen. Binnenkort kun 

je eenvoudige evaluaties via mail verwachten. Je kunt dan via een smiley aangeven, hoe het traject op dat 

moment gaat.  

 

Gilde Taalcafe  
In het voorjaar van 2021 hielden we enkele maanden "WhatsApp Taalcafé", vanwege de Corona-

perikelen.  In kleine groepjes oefenden we elke week via beeldbellen de Nederlandse taal.   

Dat werkte goed én was gezellig. 

 

Vanaf mei 2021 mochten we weer bijeenkomen in de Stadkamers. Onze deelnemers bleken toch te horen 

bij de kwetsbare groep mensen aan wie door de gemeente wat extra contactmogelijkheden werden 

gegund. Dat was een meevaller. Het was fijn om weer in 

levenden lijve samen te kletsen. 

 

In juni was er bij de start van de zomervakantie een gezellige 

picknick in park Eekhout voor Taalcafé Centrum en Taalcafé 

Stadshagen ging koffiedrinken op het terras van Deli France. 

 

Het Gilde Zomerfeest op 21 augustus werd door vrijwilligers en 

deelnemers goed bezocht.  

Ricardo, deelnemer aan beide Taalcafé ‘s, leidde tijdens dit feest 

de Salsadans-workshop. Men was natuurlijk benieuwd en het 

werd inderdaad heel leuk en vrolijk. 

 

Na de zomervakantie konden we als Taalcafé bijna op de oude voet verder, en toen in september ook de 

1,5 m afstand verviel, kregen we letterlijk onze ruimte terug. 

 

De deelname in zowel Centrum als Stadshagen loopt langzaam op: in Centrum hebben we 15 tot 18 

deelnemers en in Stadshagen ca. 12 deelnemers. Wellicht heeft dit te maken met de Coronatijd, waarin 

zoveel dingen stil hebben gelegen. Mensen zijn blij weer actief te kunnen zijn. 

 

https://adappel.nl/lesmateriaal
http://www.nederlandsalstweedetaal.nl/
http://www.hetbegintmettaal.nl/
mailto:samenspraak@gildezwolle.nl
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Op 6 oktober hebben we een vrijwilligersvergadering van beide cafés samen kunnen houden, voor het 

eerst in bijna 2 jaar! Tussendoor was er alleen af en toe per café een kort overleg, naast communicatie per 

e-mail. 

Een nieuw idee is daar geboren: we gaan een pagina op de Gilde Website vullen met lekkere recepten 

(mét foto) van deelnemers van taalcafé. Elke maand een nieuw recept uit beide café's. 

We zijn benieuwd!  

 

Gilde Rijders 
Afgelopen zomer hielden we op 3 juli weer voor het eerst een grote tocht met de start bij IJscowd in 

Hattem en een lunch in de Ossenstal bij Epe. 

Op zaterdag 9 oktober hielden we onze najaarstocht.  Met maar liefst 11 tandems gingen we op stap. 

De start was bij het Engelse Werk en via de 

oude IJsselbrug fietsten we naar Hattem.  

Het was stralend zonnig weer en via een 

mooie route dicht langs de IJssel bereikten 

we het veer in Wijhe. 

Aan de overkant vervolgden we onze weg 

langs en over de dijk tot in Herxen. Hier 

sloten twee wandelmaatjes van ons Gilde 

(Maria en Leida) zich toen bij ons aan. We 

hadden een heel gezellige nazit in de 

Herxen Marke, het dorpshuis van Herxen. 

Marga had weer een mooie route 

uitgestippeld die qua lengte uitstekend 

paste op een middag. 

Momenteel hebben we 22 deelnemers en 

20 vrijwilligers. 

 

Bericht van overlijden 

Op het moment van schrijven bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Jan Meppelink die 

al enige tijd ziek was. We missen in hem een zeer gewaardeerd lid die naast het fietsen ook actief was in 

het oogcafé. 

 

 
Gilde Levensboek 
De afgelopen maanden is er een aspirant schrijver bijgekomen. Zij is begonnen aan een project waarbij ze 

het verhaal van een kennis op papier gaat zetten. 

Twee schrijfprojecten zijn gestopt, een omdat het voor de verteller emotioneel te belastend was en in het 

andere geval was er geen klik tussen verteller en schrijver. De verteller wilde ook niet met een andere 

schrijver in zee gaan. Het is dus niet vanzelfsprekend dat het lukt om het verhaal op papier te krijgen. 

Op dit moment zijn er zes schrijvers aan het werk en drie schrijvers zijn beschikbaar, dus als u er weleens 

over gedacht hebt uw levensverhaal op papier te zetten en u hebt daar hulp bij nodig, grijp uw kans. 

 

 

 
Gilde POWER  veerkracht op leeftijd 
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In het voorjaar van 2021 zijn de workshops van POWER-online gegaan. Een nieuwe ervaring voor 

workshopbegeleiders en deelnemers. Ook online kan je elkaar goed aandacht geven en samen komen tot 

nieuwe initiatieven en je veerkracht vergroten. 

Op het zomerfeest eind augustus ontmoetten een aantal online deelnemers elkaar voor het eerst live.  

Eind september is het eerste POWER-café in de Enk geweest. Een bijeenkomst waarbij oud-deelnemers 

elkaar ontmoeten, verhalen uitwisselen over doorlopende POWER-kringen en ideeën op doen voor nieuwe 

initiatieven. 

Op 16 december is er weer een POWER café van 16.00-18.00 uur in de Enk. Oud deelnemers kunnen zich 

vooraf aanmelden via power@gildezwolle.nl  

In oktober zijn 2 power workshops geweest. Door 

omstandigheden moesten een aantal deelnemers 

helaas vroegtijdig afhaken.  Gezien het kleine 

aantal dat overbleef, is ervoor gekozen om de 

workshops in het voorjaar voort te zetten als er 

voldoende deelnemers zijn. 

In het voorjaar start weer een serie workshops 

van POWER-veerkracht op leeftijd. Opgave van 

deelname kan via power@gildezwolle.nl of tel. 

0627259553.  

 

mailto:power@gildezwolle.nl
mailto:power@gildezwolle.nl

