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Het (landelijk) Gilde 

 

‘t Gilde is een organisatie van mensen die hun kennis en ervaring belangeloos en 

informeel overdragen aan anderen. 

Particulieren, non-profitorganisaties en beginnende ondernemers kunnen gebruik 

maken van hun diensten.  

 

Deze formule levert een positieve bijdrage aan de samenleving: enerzijds kunnen velen 

gebruik maken van de kennis en ervaring van anderen en anderzijds blijven deze zelf 

maatschappelijk actief en betrokken. 
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De Stichting bestaat uit: 

 

Bestuursleden, coördinatoren en overige vrijwilligers. 

 

Het bestuur in 2019 bestaat uit: 

 

Voorzitter: Bart van Meeteren 

Secretaris: Ria Veldhuis 

Penningmeester: Ton ten Voorde 

 

Overige bestuursleden: 

Johan ter Huurne (tevens coördinator Klussendienst) 

Leo Veldhuis (tevens coördinator Repair Café) 

Tonnie Wieskamp (tevens coördinator Hobbywerkplaats) 

 

Buiten de bestuursleden om zijn er thans 4 coördinatoren bij de Klussendienst,: 

 

Frans van het Bolscher 

Frans Satink 

Jan Temmink 

Johan Volker  

 

 

 

Het totale aantal vrijwilligers bedraagt per 31 december 2019: 59. 
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Algemeen 

 

Het jaar 2019 is voor ‘t Gilde een erg productief jaar geweest. Dit is tot uitdrukking 

gekomen in het netto resultaat op de jaarrekening. En deze lijn zal hopelijk in 2020 

voorgezet worden. 

 

Daarom zijn er twee doelen geformuleerd:  

 De publiciteit  van de Hobbywerkplaats vergroten. 

Bijvoorbeeld door het organiseren van open dagen.  

 Organiseren van techniekworkshops voor vrouwen. 

Volgend jaar weten we nog niet of we de huidige locatie kunnen blijven gebruiken. 

Hierover zal binnenkort meer duidelijkheid komen. 

 

Wat is ’t Gilde? 

Er zijn in 2019 een 3-tal onderdelen bij ’t Gilde.   

De oorspronkelijke “adviesfunctie” is niet opgeheven, maar maakt onderdeel uit van de 

3 onderdelen: 

 

De Hobbywerkplaats 

In deze goed geoutilleerde werkplaats kunnen met of zonder hulp van de vrijwilligers 

klusjes worden geklaard.  

 

De Klussendienst 

Deze dienst verricht op verzoek werkzaamheden in en rond het huis. Hier wordt een 

inkomenstoets gehanteerd. 

 

Het Repair Café 

In het Repair Café  kunnen kapotte spullen, die anders zouden worden weggegooid, 

een tweede leven krijgen. Er zijn in het Repair Café mensen aanwezig die (kleine) 

reparaties (binnen 1 uur) proberen te repareren.    

 
Workshops 

Het jaar 2019 was wederom het jaar van de workshops, in het bijzonder op het gebied 

van hout en elektronica. De houtworkshops werden 4 keer georganiseerd met als 

onderwerpen: vogelnestkastjes, paasdecoratie, sidetable, ’t dorpje, terwijl de 

elektronica workshop in het voorjaar werd gehouden.  

De laatstgenoemde workshops golden voor jongeren van groep 7 en 8 van de 

basisschool. 

In 2020 zullen deze workshops doorgaan. 
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Een aantal andere hoogtepunten zijn: 

 Voor de klussendienst zijn er uit de 144 aanvragen bij Noaberpoort, 240 

klussen van max. 3 uur voortgekomen. 

 Een topjaar voor het Repair Café: er waren 350 klanten in 2019. 

 De Rabobank heeft een gift van 1000 euro geschonken. De bank heeft zich 

o.a. ten doel gesteld om duurzaamheid te promoten, en volgens de 

aanbieder voldoet ’t Gilde daar in grote mate aan. De keuze voor besteding 

is gevallen op benodigde vervanging van diverse materialen voor de 4 

onderdelen van ’t Gilde: de Hobbywerkplaats, het Repair Café, de 

Klussendienst en de workshops.  

 De bijeenkomst Haaksbergse uitdaging heeft geresulteerd in een mooi TV 

scherm, beschikbaar gesteld door een Haaksbergse Electrozaak. Het scherm 

wordt maandelijks gebruikt voor presentaties bij het Repair Café. 

 Een voeding 380 Volt is ons beschikbaar gesteld.  

 Door een Haaksbergse groothandel voor montagematerialen zijn voor de 

Hobbywerkplaats diverse schroeven, bitjes, bithouders, boortjes, 

slijpschijven en doorslijpschijven geschonken.  

 

De Hobbywerkplaats 
 

De Hobbywerkplaats heeft een positief jaar achter de rug. 

De opkomst van de toezichthouders tijdens de openingsuren was goed. Ook was er 

ruim voldoende bereidheid om te ondersteunen bij extra klussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel hebben we afscheid moeten nemen van twee vrijwilligers bij de Hobbywerkplaats. 

Voor hun inzet en betrokkenheid hebben ze een attentie ontvangen tijdens de 

afscheidsbijeenkomst. 

Ook hebben we na een korte periode afscheid genomen van één vrijwilliger, die helaas 

niet gevonden heeft bij ’t Gilde wat hij ervan verwacht had. 

Er hebben zich twee nieuwe vrijwilligers aangemeld. 

Er is een nieuwe coördinator voor de workshops: Dorry Hueting,  
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Gerard de Vries zal privé-groepen begeleiden. 

Ze zullen met de vrijwilligers van de workshops de diverse workshops voorbereiden en 

verzorgen. 

 

De workshops in 2019 waren een groot 

succes: vogelnestkastje, sidetable, 

paasdecoratie en (Kerst)dorpje.  

 

 

 

 

 

In het voorjaar is op een aantal zaterdagen in samenwerking met vrijwilligers van het 

Repair Café, tuingereedschap geslepen en tuingereedschap afgesteld.  

Hiervoor was erg veel belangstelling vanuit de gemeenschap. 

 

Omdat het bezoekersaantal in de Hobbywerkplaats tegenvalt heeft een werkgroep 

beekeken hoe we met een aantal impulsen de bezetting van de Hobbywerkplaats 

kunnen vergroten. 

Een paar suggesties waren: seizoen gebonden hulp aanbieden (slijpen in het voorjaar), 

fietsverlichting in het najaar, avondopenstelling, cursus verzorgen slijpen, lassen of 

houtdraaien, techniek voor vrouwen. En natuurlijk de diverse workshops. 

 

Om te voldoen aan de gestelde eisen om een jaarlijkse keuring uit te laten voeren van 

de machines in de Hobbywerkplaats, is de afzuiging in de Hobbywerkplaats aangepast. 

In verband met de te verwachten verhuizing is dit in 2019 met beperkte middelen 

gebeurd. 

Om de machines up-to-date te houden zullen de machines jaarlijkse gekeurd worden, 

volgens de NEN 3140 eisen.    

 

Er is een stofzuiger aangeschaft. Om de stofoverlast in de Hobbywerkplaats zoveel 

mogelijk te beperken, is het de bedoeling dat deze gebruikt wordt bij het schoonmaken 

en stofvrij houden van de werkplaats. Er wordt nog een tweede stofzuiger aangeschaft. 

Er is een vrijwilliger bereid gevonden de inkoop voor de kantine te verzorgen.  

De kantine en WC wordt door de vrijwilligers zelf schoongehouden.  

 

Het bedrijf Probeg gaat in januari 2020 een voorlichting geven, over het toepassen van 

bevestigingsmaterialen. Hiervoor hebben zich vrijwilligers aangemeld.  

 

Het grofvuil uit de Hobbywerkplaats mogen wij even als voorgaande jaren gratis storten 

bij de buren, Combi Deuren. 
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Het Repair Café  

Het jaar 2019 was voor het Repair Café van ‘t Gilde het vijfde jaar op rij, dat de 

zittingen werden gehouden. Het was tevens een topjaar voor zowel het aantal klanten 

(350) als de opbrengst aan giften van de klanten (€ 1.479). Het gemiddelde aantal 

klanten komt daardoor op 29,1 per zitting met een gemiddelde gift van € 4,24 per 

klant. Dit is een fantastisch resultaat. Waarschijnlijk ook te danken aan de landelijke 

reclame campagne van SIRE “waardeer het, repareer het”, want vanaf die datum was er 

duidelijk sprake van een toename van het aantal klanten.  

 

De 350 aangeboden producten bestonden uit 258 elektrische apparaten, 13 fietsen,  

7 meubelstukken en 72 overige attributen (waaronder te slijpen tuingereedschap). 

Inmiddels is van de aangeboden gebruiksgoederen 70% gerepareerd. De kwaliteit en 

dus het resultaat van het repareren gaat vooruit en daar mogen wij als vrijwilligers best 

trots op zijn. 

Om de resultaten in de afgelopen 5 jaar bij het Repair Café goed in beeld te krijgen is 

onderstaand overzicht bijgevoegd. 
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Voor het eerst hebben wij als Repair 

Café ook een extra service aan klanten 

verleend om (tuin)gereedschap te 

laten slijpen. Tijdens de 

openingstijden van de Repair Café-

zitting en de 4 zaterdagen in maart 

2019 is voor het slijpen in totaal  

€ 468 ontvangen. Zij het dat op de 

zaterdagen het aantal klanten niet is 

bijgehouden, kunnen we toch over een 

succesvolle actie praten. In 2020 

willen wij daar een vervolg aan geven. 

 

 

Met reclame in de plaatselijke pers en via de mail blijven wij de inwoners van 

Haaksbergen wijzen op de mogelijkheid om kapotte spullen te laten repareren.  

De in 2017 opgestarte reparatie-zitting bij het Saalmerink hebben wij wegens 

onvoldoende belangstelling in 2018 stopgezet. Wij zijn wel bereid op afroep aldaar 

reparaties uit te voeren. Tot nu toe is er een enkele keer van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt. De weinige interesse komt ons inziens door de gebrekkige interne 

communicatie bij het Saalmerink. 

 

De fietsverlichtingsactie 

Het Repair Café heeft in oktober 2019 voor de derde 

keer meegedaan aan de landelijke fietsverlichtingsactie, 

georganiseerd en ondersteund door de ANWB. Deden er 

In 2018 nog 4 basisscholen aan de actie mee, in 2019 

was alleen Los Hoes nog van de partij.  

De basisschool met de meeste leerlingen, met alleen de 

2 hoogste groepen (totaal circa 120 leerlingen) hebben 

hun fiets door de vrijwilligers van het Repair Café laten nakijken.  Door eerder aan de 

bel te trekken en met andere belanghebbenden te overleggen c.q. samen te werken is 

uitbreiding naar meer scholen misschien een mogelijkheid. Als extra handicap hebben 

wij afgelopen jaar ervaren, dat de ANWB niet meer een materiële ondersteuning biedt in 

de vorm van een toolkit met batterijen, lampjes e.d. Om door te gaan met deze service, 

in het belang van de fietsende schoolleerlingen, zullen we andere bronnen moeten 

aanboren.  
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Workshop elektronica 

Vanuit het Repair Café is mede door de beëindiging van 

de workshop elektra bij ’t Iemenschoer eind 2017 een 

nieuwe workshop elektronica voor kinderen uit de 

hoogste klassen van het basisonderwijs geïnitieerd. Bij de 

inschrijving van de workshop was de belangstelling zo 

groot, dat net als in 2018, wederom in het voorjaar 2019 

veel kinderen hebben deelgenomen. Om de vrijwilligers 

niet te overbelasten zijn in 2020 alleen workshops in het voorjaar georganiseerd. Deze 

waren snel volgeboekt. Continuering van deze activiteit is dan ook niet meer dan 

logisch.  

 

Begin 2019 hebben wij een enquête onder de vrijwilligers van het Repair Café 

gehouden. Deze was met name bedoeld om te peilen of er behoefte was aan het vaker 

houden van Repair Café-zittingen.  

De meeste vrijwilligers willen wel meewerken aan een uitbreiding van het aantal 

zittingen (2 x per maand), mits het aantal klanten daartoe aanleiding geeft. Op dit 

moment kunnen wij het aantal klanten nog steeds op één woensdagmorgen bedienen. 

Het aantal vrijwilligers bij het onderdeel Repair Café is in 2019 door het vertrek van één  

persoon en twee nieuwkomers op 19 vrijwilligers gekomen.  

 

Algemeen: 

Via de Haaksbergse uitdaging hebben wij een TV scherm van een Haaksbergse 

Electrozaak geschonken gekregen. 

Op die TV is de PowerPointpresentatie van ’t Gilde via een USB-stick te zien. 

Op alle Repair Café zittingen en naar beurzen e.d. wordt deze video afgespeeld. 

 

De Klussendienst 

 

In het afgelopen jaar 2019 is de klussendienst weer 

actief geweest. Onze vrijwilligers hebben hier mooi en 

goed werk verricht. 

Vele werkzaamheden zijn weer uitgevoerd, het 

overgrote deel van de werkzaamheden bestond uit het 

onderhoud aan tuinen en 

bestrating. 

 

In totaal waren er 144 aanvragen en deze werden door de 5 

coördinatoren verwerkt. 

De samenwerking tussen de coördinatoren was goed, bij 

afwezigheid werd de weekend dienst met een andere 
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coördinator geruild. 

Uit 144 aanvragen bij Noaberpoort zijn 240 klussen van maximaal 3 uur 

voortgekomen. 

De totale klussen per jaar hebben nog steeds een stijgende lijn.   

Door ons beter te presenteren zijn er meerdere andere klussen dan alleen maar 

tuinwerkzaamheden aangenomen, ook klusjes binnen in huis.  

(schilderwerk heeft hierbij een groot aandeel) 

Al deze klussen zijn door onze vrijwilligers vakkundig uitgevoerd. 

 

Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van een medewerker voor het 

tuinonderhoud. De persoon vond de door ons gestelde vergoeding voor een klus van 

maximaal 3 uren niet overeenkomstig de werkzaamheden.  

Daarnaast is helaas een vrijwilliger overleden.  

Door het wegvallen van deze twee vrijwilligers vragen wij om nog nieuwe mensen die 

ons willen helpen.  

  

De samenwerking met de Noaberpoort was het afgelopen jaar goed.                                          

De Noaberpoort in het gemeentehuis is laagdrempelig en is voor iedereen toegankelijk. 

In 2019 zijn 5 klussen afgewezen omdat te groot waren of omdat ze niet tot onze 

doelgroep behoren. 

 

Alle medewerkers bedankt. 
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Financiën 

 

1. Exploitatierekening 

 

2019             

  Begroot Realisatie Begroot Realisatie Begroot Realisatie 

        Baten   

                            

Lasten   

                                 

Resultaat   

Repair Café 1.750 3.032 1.150 1.057 600 1.975 

Hobbywerkplaats 1.370 3.266 1.370 2.668 0 598 

Klussendienst 2.100 3.068 1.730 2.582 370 486 

PR Communicatie 0   250 0 -250   

Overige baten en 

lasten 2.860 3.115 3.535 3.462 -675 -347 

Totaal 8.080 12.481 8.035 9.769 45 2.712 
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1.1. Toelichting Exploitatierekening 

 

 

      Baten  Lasten              Resultaat 

  
  

    2019 2018 

  1) Repair Café           

  Baten: Giften klanten 1.479       

  
 

Giften gereedschap slijpen 468       

  
 

Workshop elektronica 1.085       

  Lasten: Kleine apparatuur   16     

  
 

Universeelmeter   35     

  
 

Kantoorartikelen   63     

  
 

Workshop elektronica   943     

  Totaal Repair Café 3.032 1.057 1.975 846 

  2) Hobbywerkplaats         

  Baten: Verhuur aanhanger 152       

  
 

Opbrengst gebruik werkplaats 332       

  
 

Workshops hobbywerkplaats 1.782       

  
 

Rabo ledenraad 1.000       

  Lasten: Onderhoud en vervanging kleine app   1.737     

  
 

Afval   9     

  
 

Kosten workshops   922     

  Totaal Hobbywerkplaats 3.266 2.668 598 730 

  3) Klussendienst         

  Baten: Uitgevoerde klussen 2.208       

  
 

Bijzondere klussen 860       

  Lasten: Vergoeding vrijwilligers   1.768     

  
 

Kosten bijzondere klussen   814     

  Totaal klussendienst 3.068 2.582 486 472 

  4) Overige baten en lasten         

  Baten: Subsidie gemeente en Livio 2.453       

  
 

Clubactie Rabo 661       

  
 

Rente 1       

  
 

Vrijwilligersdag   767     

  
 

Huishoudelijke artikelen   235     

  
 

Nieuwjaarsreceptie   419     

  
 

Landelijk Gilde   145     

  
 

Bankkosten   139     

  
 

Verzekeringen   255     

  
 

Bestuurskosten   400     

  
 

Folder   219     

  
 

Web   123     

  
 

Eindejaarsgeschenk   355     

  
 

Buttons   94     

  
 

Overige kosten   311     

  Totaal overige baten en lasten 3.115 3.462 -347 -1.288 

  Totaal   12.481 9.769 2.712 760 
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      De nieuwe folder van ‘t Gilde 

 

 

 

 

 

                    

       

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

 

Het bestuur dankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun inzet het afgelopen jaar. 


