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       Beleidsplan ‘t Gilde Haaksbergen 2016 – 2018  

Het Gilde Haaksbergen is bezig met een oriëntatie op de toekomst. Daarbij dienen zich twee 

uitgangspunten aan: 

 Doorgaan op de ingeslagen weg 

 Gilde Haaksbergen verjongen en zichtbaarder in de samenleving. 

Gekozen is om vorm en inhoud te geven aan het verjongen van het Gilde en meer nadruk te 

leggen op PR en communicatie om nog zichtbaarder te worden voor de Haaksbergse samen-

leving. In dit beleidsplan verwoorden we een aantal richtinggevende ambities die we op termijn 

waar willen maken. Daarvoor maken wij per jaar een apart jaarplan ( activiteitenplan). Dit 

beleidsplan zal voor ons een leidraad zijn om de komende jaren het Gilde in de gewenste 

richting te sturen. Dat is nodig omdat wij zien dat de samenleving om ons heen sterk aan het 

veranderen is. Daar waar mogelijk willen wij ons steentje bijdragen aan deze veranderende 

samenleving waar veel meer dan voorheen van de burger zelfwerkzaamheid wordt verwacht. 

De activiteiten van het Gilde Haaksbergen passen in de gedachte van de actieve participerende 

samenleving. En daar waar ouderen en kwetsbare burgers steeds langer thuis zullen blijven 

wonen en de zorg voor deze groepen steeds minder door professionals zal worden uitgevoerd 

kan het Gilde van betekenis zijn. 

1. Doelstelling Gilde  

De vrijwilligers van het Gilde stellen hun kennis en expertise belangeloos  ten dienste van 

de gemeenschap van Haaksbergen. Zij doen dit op een toegankelijke en laagdrempelige 

wijze. 

 

2. De huidige activiteiten 

 Klussendienst 

Het gaat hierbij om kleine klussen in en om het huis. Mensen, die niet in staat zijn zelf 

de klus te klaren en bovendien financieel niet bij machte zijn een beroep te doen op de 

reguliere beroepsgroep, aannemer, hovenier etc., kunnen in principe bij de hulpdienst 

aankloppen. De klussen moeten binnen 3 uur worden geklaard. 
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Ambitie: 

Gezien de ontwikkelingen in de samenleving en onze ervaring de laatste jaren wil het 

Gilde graag nog dit jaar toewerken naar uitbreiding van tuinklussen en uitbreiding van 

binnenhuis-activiteiten. Per activiteit wordt een bedrag in rekening gebracht.  

Gezien de toenemende vraag rekenen wij op een groei van 20%.  

Daarnaast  onderzoeken wij de mogelijkheid om te kunnen adviseren bij aanpassingen 

van woningen in het kader van langer thuis wonen, dit is op verzoek van de gemeente  

(WMO). 

 Hobbywerkplaats 

Het Gilde beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats waar, tegen een vergoeding 

van een bedrag, karweitjes kunnen worden uitgevoerd. In deze werkplaats zijn ongeveer 

25 vakmensen beschikbaar om eventueel hulp te bieden en/of te adviseren. Vanuit deze 

werkplaats wordt ook hulp geboden bij het realiseren van projecten aan derden, waarbij 

hetzelfde tarief wordt gehanteerd als bij de klussendienst. Tegen een sociaal tarief stellen 

de vakmensen zich hierbij beschikbaar.  

Ambitie: 

Meer activiteiten  ontwikkelen binnen de hobbywerkplaats, waardoor de werkplaats 

optimaal kan worden benut. Te denken valt aan het houden van workshops, voor 

Haaksbergenaren, die meer met gereedschap willen kunnen omgaan en/of workshops 

voor belangstellenden, die attributen willen maken voor feestdagen (paashaas, 

kerstboom) of in zijn algemeenheid bijvoorbeeld vogelhuisjes.  

Ook moeten meer projecten worden binnengehaald, uiteraard binnen de doelstellingen 

van het Gilde. Haaksbergse verenigingen aanschrijven/benaderen etc. 

 Repair Café 

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

tweede leven krijgen. Er zitten in het Repair Café vrijwilligers van het Gilde 

Haaksbergen klaar die (kleine) reparaties (binnen 1 uur) kunnen uitvoeren zodat het 

gerepareerde artikel misschien nog een paar jaartjes mee kan. Hierbij valt te denken 

aan kleine elektrische apparaten zoals een broodrooster of een ander apparaat met een 

stekker, maar ook een fiets of een trui pakken wij graag aan. Door spullen te repareren 

hoeven ze niet te worden weggegooid en worden er niet onnodig grondstoffen gebruikt 

en verspild. Door te repareren hoeven er (nog) geen nieuwe spullen te worden 

aangeschaft en dat scheelt in kosten en milieu. Dat is voor iedereen belangrijk, maar 

zeker voor mensen met een laag inkomen. 
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Ambitie: 

Wij willen graag groep 7 en 8 van het basisonderwijs kennis laten maken met 

houtbewerking en technische vaardigheden. Dit willen we gaan doen in de vorm van 

workshops. Deze workshops worden gegeven door ervaren mensen van het Gilde 

eventueel in samenwerking met het bedrijfsleven (ervaren 50+). Door deze 

samenwerking aan te gaan werken we tevens aan verjonging van het Gilde. 

Om mensen niet te lang te laten wachten is een wekelijkse zitting nodig. Bovendien 

moet het Repair Café op locatie (thuis en/of bij een instelling) ook mogelijk zijn. (los 

van de inkomenstoets) 

3. Communicatie en Public Relations 

Wij willen regelmatig verschijnen in dagbladen, huis-aan huis kranten en andere relevante 

uitingen voor het Gilde. Vaak gaat het dan om het bekendmaken van onze activiteiten.  

Het bestuur denkt aan het aanstellen van een Public Relations persoon, onderdeel van het 

bestuur, waarbij één van de taken is: 

- het regelmatig verzenden van nieuwsberichten 

- het plaatsen van good-practise ( be good and show it) 

- het onderhouden van contacten met diverse media 

- het opstellen van een communicatieplan voor intern en extern gebruik  

- het up-to-date houden van de eigen website 

- eventueel het opzetten van een facebookpagina 

 

4. Financiële dekking 

Voor het realiseren van onze doelstelling en activiteiten vragen we een subsidie van de 

gemeente Haaksbergen en andere instanties. Steeds meer zullen wij toewerken naar de 

relatie ‘opdrachtgever – opdrachtnemer’ tussen de gemeente en het Gilde Haaksbergen. 

Vooral daar waar het Gilde gevraagd wordt om werkzaamheden te doen in het kader van de 

huidige transities o.a. de nieuwe wet op de Maatschappelijke ondersteuning.  

Daarnaast doen wij een beroep op fondsen en donateurs. Voor het verrichten van (kleine) 

werkzaamheden vragen wij een vergoeding. 


