Jaarverslag Gilde Zwolle
2021

Het doel van de stichting Gilde Zwolle is: “het ontwikkelen en
uitvoeren van projecten en activiteiten om inwoners van Zwolle en omgeving, als vrijwilliger of deelnemer, te laten
participeren in de samenleving. De projecten worden opgezet voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het kan gaan om een-opeen activiteiten of activiteiten in groepsverband. Voor zowel de vrijwilliger als de deelnemer staat plezier hebben in de
activiteit voorop. 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.”
Gilde Zwolle wil burgers met elkaar verbinden op basis van gelijkwaardigheid, waarbij kernwaarden zijn: vrijwillig,
samendoen, ontplooiing en iets voor elkaar willen betekenen.

Een jaar vol uitdagingen
Elkaar ontmoeten en samen optrekken is de kern van wat
wij als vrijwilligersorganisatie doen. In een jaar vol
Coronamaatregelen was dat best een uitdaging. Toch
kunnen we concluderen dat al onze Gilde-activiteiten (zij
het in aangepaste vorm) door zijn gegaan. Het hoogtepunt
van dit jaar was het Gilde Zomerfeest.
Dit jaar kiezen we voor een andere vorm van het
jaarverslag. Kort, kleurrijk en toegespitst op onze
activiteiten. Heeft u behoefte aan meer
(achtergrond)informatie kijkt u dan op onze website
www.gildezwolle.nl

Gilde Bestuur
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd, en dat gebeurde meestal digitaal. Naast de voortgang in de projecten
kwamen er allerlei bestuurlijke zaken aan de orde, zoals de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de
financiën, ICT en bestuurslidmaatschappen. Ook is er veel gesproken over het beter bekend maken van Gilde
Zwolle in de Zwolse gemeenschap en de opvulling van vacatures. Het financiële jaarverslag 2021 is klaar en
goedgekeurd. Als u dit graag wilt inzien kunt u het opvragen door een mail te sturen naar info@gildezwolle.nl.

Gilde Samenspraak
In 2021 waren er 28 taalkoppels actief. Ondanks alle beperkingen
zijn er mooie creatieve oplossingen bedacht om als taalkoppel in
gesprek te blijven. Beeldbellen of via WhatsApp de vraag van de dag
te stellen, bleek een uitkomst. Ook werden er wandelingen gemaakt
en was men ondertussen natuurlijk met de Nederlandse taal bezig.
Er zijn mooie dingen gebeurd, niet alleen op taalgebied, maar
meerdere deelnemers zijn mede door hulp van onze vrijwilligers ook
aan een baan begonnen of met een opleiding gestart.
De samenwerking met Het Taalpunt, WijZ en Het Begint met Taal
verliep goed. Er is een start gemaakt met een nieuw
registratiesysteem, MATCH.

Gilde Taalcafé
Tot mei ging het Taalcafé online, in de vorm van
videogesprekjes via WhatsApp. Zo konden deelnemers
in groepjes met wisselende samenstelling met elkaar in
gesprek blijven en de Nederlandse taal oefenen. Vanaf
begin mei mochten we, dankzij de status “kwetsbare
groep’, weer bij elkaar komen in het Cultuurhuis in
Stadshagen en in de Stadkamer in het Centrum, waar
we letterlijk alle ruimte kregen om veilig afstand te
houden.
Traditioneel werd het seizoen begin juli afgesloten met
een picknick in het Park Eekhout (centrum) en koffie op
het terras van de Délifrance (Stadshagen).
Na de zomervakantie gingen de Taalcafé ’s weer verder
en konden we elkaar live blijven ontmoeten. We zijn blij
met een trouwe groep vrijwilligers en veel enthousiaste deelnemers. Dit jaar is het aantal deelnemers zelfs
toegenomen. Met name het ontmoeten van mensen en het oefenen van de taal is fijn.

Gilderijders
Bij Gilderijders waren dit jaar 12 vrijwilligers en 15 deelnemers actief.
Regelmatig spreken ze af om op de tandem erop uit te trekken.
Gelukkig konden we in 2021 weer wat tandemtochten ondernemen
ondanks de Coronapandemie. Tussen Hemelvaart en 1 juni was er een
puzzelrit te maken vanaf het Engelse werk tot aan het Nieuwe Verlaat in
Berkum. Onderweg waren er leuke opdrachten te doen die zaten
verstopt in vogelhuisjes, bedacht door Marga; Iets om te proeven, te
ruiken of te voelen. Ieder tandemkoppel kon op eigen gelegenheid
fietsen.
Op 3 juli was onze zomertocht naar de Ossenstal in Epe. Begonnen en
afgesloten in Hattem bij IJscowd.
Tot slot hadden we aan het eind van het seizoen, op 9 oktober, nog een mooie najaarsrit naar Wijhe en een
afsluitend drankje in het dorpshuis van Herxen

Gilde Levensboek
Tien vrijwillige schrijvers van Gilde Levensboek helpen mensen in Zwolle, die
hun levensverhaal op papier willen zetten en daar hulp bij nodig hebben. Er
zijn dit jaar een paar boeken afgerond. Enkele schijfprocessen hebben tijdelijk
stil gelegen wegens Corona. Andere schrijfkoppels hebben hun activiteiten
online en wandelend voortgezet.
Wel is er met alle schrijvers een evaluatie geweest.
Er is ruimte voor nieuwe schrijvers en nieuwe vertellers. Er zijn plannen
gemaakt om dit project te promoten in Buurtkamers en andere locaties waar
ouderen elkaar treffen.

Gilde Power
In het voorjaar was het niet mogelijk elkaar live te
ontmoeten, daarom werden de workshops online gegeven.
Een nieuwe ervaring voor zowel de trainers als deelnemers.
Het was leerzaam en een succes. We hadden deelnemers
van 60 tot 85 jaar en iedereen was in staat op deze manier
mee te doen. Ook online kan je elkaar goed aandacht geven,
inspireren en je veerkracht vergroten. Eind september is het
eerste Power-café in de Enk gehouden. Een bijeenkomst
waar oud deelnemers elkaar ontmoeten, ervaringen
uitwisselen en ideeën opdoen voor nieuwe initiatieven. De
workshopreeks in het najaar ging helaas niet door omdat
een aantal deelnemers vroegtijdig moest afhaken. De
workshops zijn verplaatst naar voorjaar 2022

Gilde Zomerfeest

Zaterdag 21 augustus troffen vrijwilligers en deelnemers
van alle Gildeactiviteiten elkaar in Gerrits’ Tuin
aan de Willemskade. De zon scheen en we hadden alle
ruimte om elkaar veilig te ontmoeten, op het terras, bij de
marktkramen en op de dansvloer. Er was muziek van de
Trekzakkers en een band.
Alle Gilde projecten presenteerden zich op de markt. Er
waren spelletjes, een prijspuzzel, workshops Salsadansen
en natuurlijk veel eten en drinken. Er was volop
gelegenheid om met elkaar bij te praten. Wat was het fijn
om zo een nieuw Gildeseizoen te starten.

Gilde Toekomst

Gilde gaat in 2022 verder met de lopende projecten.
Ondertussen denken we regelmatig na over een nieuw
project dat past bij de visie van Stichting Gilde Zwolle.
We hebben nog een paar openstaande vacatures, zo
zoeken we coördinatoren voor Levensboek en
Samenspraak en een extra trainer voor de workshops van
Gilde Power. We hopen hier in 2022 enthousiaste mensen
voor te vinden.
Het plan om promotiefilmpjes te maken met een
sfeerbeeld van de projecten is verschoven van 2021 naar
2022. We hopen elkaar in 2022 weer vaker live te zien,
zodat we dat mooi op beeld vast kunnen leggen.

