Het (landelijk) Gilde
Het Gilde is een organisatie van mensen die hun kennis en
ervaring belangeloos en informeel overdragen aan anderen.
Particulieren, non-profitorganisaties en beginnende
ondernemers kunnen gratis 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.
In Nederland zijn ongeveer 65 Gilden actief.

Het Gilde Haaksbergen
Historie
Op maandag 6 april 1992 ging het Gilde van start met een
werkgroep bestaande uit Agnes Veldhuis, Anton
Uiterweerd, Theo Koenraads, Jan Zwiep en Karin de Jager
namens het Iemenschoer.
Zij hebben een kaartenbak opgezet van hulpaanbieders en
adviseurs. Wij waren op dat moment het grootste
expertisebureau van Haaksbergen. Elke week werd er een
spreekuur gehouden voor de aanvragers van hulp of advies.
Na beoordeling van de aanvraag werden de aanvragers in
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contact gebracht met onze vrijwillige hulpaanbieders en
adviseurs.
Doordat er steeds meer senioren kleiner gingen wonen nam
de behoefte toe aan een werkplaats waar iedereen zijn
hobbywerkzaamheden kon uitoefenen. Dankzij een gift van
het Koningin Juliana Welzijnfonds en de gedeeltelijke
beschikking over de werkplaats van de
woningbouwvereniging Lucht en Licht (thans Domijn) kon
deze op 28 februari 2001 door de burgemeester worden
geopend. Thans is de hobby-werkplaats gevestigd in een
ruimte van Reinaerdt Deuren aan de Industriestraat 51,
gebouw 7.
Hierna ontstond een derde activiteit namelijk een
Technische Hulpdienst voor mensen met een kleine beurs.
Om al deze activiteiten goed te kunnen begeleiden zijn we
via inschrijving bij de Kamer van Koophandel een stichting
geworden.
In september 2006 werd, voorlopig als laatste activiteit, een
computercursus voor ouderen gestart in samenwerking met
het Assink Lyceum. Leerlingen gaven, als invulling van hun
maatschappelijke stage, computerlessen aan senioren. Door
stopzetting van de benodigde subsidiegelden is vanaf 2014
deze activiteit niet meer gegeven.
Op 14 januari 2002 is Het Gilde officieel bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven, waarmee Het Gilde officieel een
stichting is geworden.
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De Stichting bestaat uit:
Bestuursleden, coördinatoren en overige vrijwilligers.
Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Bart van Meeteren
Secretaris: Theo Leferink
Penningmeester: Cor Koomen
Overige bestuursleden:
Johan ter Huurne (tevens coördinator hulpdienst)
Huub Steins
Leo Veldhuis (tevens coördinator hobby-werkplaats)
Buiten de bestuursleden om zijn er thans 3
coördinatoren, t.w. bij de Hulpdienst:
Frans van het Bolscher,
Jan Temmink
Frans Satink
Het totale aantal vrijwilligers bedraagt per 31 december
2014: 50
Algemeen:
Tot aan 2013 was er sprake van een 4-tal functies bij Het
Gilde. In 2014 is de functie “Jong leert Oud” komen te
vervallen. De belangrijkste reden was de beëindiging van de
subsidiëring.
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De afzonderlijke “adviesfunctie” is niet opgeheven, maar
maakt onderdeel uit van de nog 2 overblijvende functies,
t.w.:
De hobby-werkplaats
In deze goed geoutilleerde werkplaats kunnen met of
zonder hulp van de vrijwilligers klusjes worden geklaard.
De Hulpdienst
Deze dienst verricht op verzoek werkzaamheden in en
rond het huis. Hier wordt een inkomenstoets gehanteerd.
Hieronder volgt het jaarverslag 2014.
De Hobby-werkplaats:
In 2014 hebben de volgende activiteiten binnen de hobbywerkplaats plaatsgevonden:

Het CLV-gebouw is als tijdelijk museum door de
vrijwilligers van de hobby-werkplaats uitgebreid met een
slaapkamer en toilet.

Ten behoeve van het 40-jarig jubileum van de Theo
Scholteschool is eenmalig een workshop voor leerlingen
van groep 7 en 8 met de hulp van een aantal vrijwilligers
van de hobby-werkplaats gehouden.

In de vergaderruimte van de hobby-werkplaats is
een vitrinekast gerealiseerd.

Op verzoek van de gemeente Haaksbergen heeft
een delegatie uit Ahaus een bezoek aan de hobbywerkplaats gebracht.

Aan Reinaerdt Deuren is een schaal met inhoud
aangereikt als dank voor de huisvesting.

Vanuit de hobby-werkplaats is op initiatief van de
Lions medio 2014 een voorbereiding opgestart om in het
centrum van Haaksbergen een Repair Café te realiseren.
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Reinaerdt Deuren is eind 2014 begonnen met een
verbouwing van een gedeelte van het bedrijvencomplex, dat
aansluit aan de ruimte van de hobby-werkplaats. Wij
profiteren daar van mee. Er is een afzonderlijke
garderobe/opbergruimte beschikbaar gekomen. Bovendien
beschikken wij begin 2015 over een eigen ruime
toiletgelegenheid.
De vrijwilligers van de hobby-werkplaats worden voor hun
inzet als toezichthouders en helper bij grotere klussen
(CLV, workshop etc.) bedankt.
Voor de bereikbaarheid is de hobbyruimte tijdens de
openingsuren voorzien van een mobiele telefoon (nummer
06-51429824).
Voorbereiding Repair Café
De voorbereidingen om te komen tot een repair café
(geopend op 7 januari 2015) hebben nagenoeg geheel in
2014 plaatsgevonden.
Er zijn meerdere gesprekken met de Lions en de
Bibliotheek gevoerd. Er is bewust op de Open Dag van
Het Gilde geworven naar vrijwilligers voor het Repair Café.
Met een vijftiental vrijwilligers, waaronder een 4-tal dames,
gaat het repair café in 2015 van start.
In de voorbereiding is met een delegatie vanuit het bestuur
een bezoek aan het repair café aan de Kuipersdijk in
Enschede gebracht.
We hebben meerdere instanties aangeschreven om subsidie
c.q. sponsoring te bewerkstelligen.
Tot nu toe hebben de Lions een financiële tegemoetkoming
toegezegd en is een bijdrage vanuit het stimuleringsfonds
Rabobank verstrekt.
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Hieronder treft u enkele foto’s van de opening van het
repair café aan.
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Algemeen
Op initiatief van de hobby-werkplaats hebben wij voor het
hele Gilde een fietstocht naar een kunstenaar in Beckum
gehouden en na afloop een barbecue georganiseerd.

In het kader van het 12,5 jarig bestaan van Het Gilde als
officiële stichting is een excursie naar de Grolsch
Bierbrouwerij gehouden. De vrijwilligers zijn massaal mee
geweest en de reacties waren positief.
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Ook is er zoals gebruikelijk weer een Open Dag in de
hobby-werkplaats gehouden.
Op deze dag kon de werkplaats worden bekeken,
informatie worden ingewonnen en zijn nieuwe vrijwilligers
voor het Repair Café geworven.
Het totale aantal vrijwilligers van Het Gilde bedraagt nu 50,
waaronder een 5-tal dames.

Mede door de projecten is de hobby-werkplaats er
afgelopen jaar financieel gunstig uitgesprongen. De
financiële verantwoording maakt onderdeel uit van de
totale jaarrekening van het Gilde, die door de
penningmeester wordt opgesteld. Voor het totaaloverzicht:
zie achterin het jaarverslag.
De Hulpdienst:
Het afgelopen jaar is de hulpdienst op meerdere fronten
actief geweest. Door deskundige begeleiding vanuit de
hulpdienst is in samenwerking met de vrijwilligers van de
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hobby-werkplaats in het C.L.V.-gebouw als tijdelijk
museum een slaapkamer met toilet gerealiseerd.
Vele kleine werkzaamheden zijn uitgevoerd, zoals het
repareren en het ophangen van lampen en het repareren
van wandcontactdozen.
Het overgrote deel van de werkzaamheden bestond uit het
onderhoud aan tuinen en het schoon- en onkruidvrij maken
van bestrating.
In totaal waren er 109 aanvragen en deze werden door de 4
coördinatoren in behandeling genomen. Uit deze 109
aanvragen zijn 151 klussen van max. 3 uur voortgekomen.
Al deze klussen zijn door onze vrijwilligers uitgevoerd
waarvoor hartelijke dank.
Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van een
aantal vrijwilligers voor het tuinonderhoud. Ook heeft Wim
Huizinga aangegeven met de tuinwerkzaamheden te
stoppen. Vele jaren hebben de coördinatoren een beroep
op Wim kunnen doen, hij was altijd weer beschikbaar,
waarvoor onze hartelijke dank. Door het wegvallen van een
aantal mensen voor het tuinonderhoud proberen wij weer
nieuwe vrijwilligers hiervoor te krijgen?
De samenwerking met de Noaberpoort gaat steeds beter.
De voorselectie van de aanvragen, zoals leeftijd en
inkomenstoets, wordt door Noaberpoort gemaakt. De
verdere beoordeling van de aanvragen, zoals o.a. de grootte
van de klus, wordt aan de coördinatoren overgelaten.
In 2014 zijn door de coördinatoren 4 klussen afgewezen
zoals te grote of te gevaarlijke klussen.
Het feit dat er vorig jaar 171 klussen waren en dit jaar 151
wil niet zeggen dat de mensen ons niet wisten te vinden. Er
zijn weer vele mensen geholpen.
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Financiën:

J a a r r e k e n i n g 2014
Stichting ’t Gilde Haaksbergen
Algemeen
Waarderingsgrondslagen
Alle in de balans opgenomen activa en passiva zijn
opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen van resultaatbepaling
Alle baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. Toezeggingen van
subsidiegevers en andere giften worden opgenomen nadat
ze feitelijk zijn ontvangen.
1. Balans per 31-12-2014
Activa
Liquide middelen
Bank
Kas

Passiva
Algemene Reserve
Vooruitbetaalde
11.884 kosten
639

Totaal

12.523

12.429
94

12.523
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1.1. Toelichting Balans:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan het
Gilde. Een deel van het banksaldo is op een spaarrekening
geplaatst.
De kas betreft de kas van de Hobbywerkplaats.
Het resultaat van het jaar 2014 ad. € 49 is toegevoegd aan
de Algemene reserve.
De vooruitbetaalde kosten betreffen de aanloopkosten
voor het Repair Café dat in 2015 start.
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2. Exploitatierekening
Hieronder volgt een overzicht van de jaarcijfers 2014:
Baten Lasten Resultaat
1

Hobby-werkplaats 2014

501

2

748

247

94

94

Repair-café 2014*
Projecten (CLV-2 en
3 workshop)

1.458

1.025

433

4

Hulpdienst 2014

1.208

1.057

151

5

Algemene kosten

1.780

1.780

6

Kosten activiteiten

859

859

7

Overige kosten

1.000

1.000

Subsidies
8 (gem/Livio/Domijn)

3.351
6.518

Deze lasten worden naar 2015
* doorgeschoven
Resultaat 2014

3.351
6.563

45
94
49
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2.1. Toelichting Exploitatierekening
1)
De baten bestaan uit opbrengst geleverd materiaal,
ontvangen dagtarieven en giften. De lasten betreft
onderhoud materieel, het aanvullen van de voorraad klein
materiaal en de huishoudelijke uitgaven.
2)
De hier opgevoerde lasten worden doorgeschoven
naar 2015. Vanaf 2015 draait het Repair Café.
3)
De projecten CLV-gebouw (deel 2) en de workshop
voor basisschoolleerlingen van de Theo Scholteschool
hebben een voordeel opgeleverd van afgerond € 433.
4)
Door de Hulpdienst zijn in totaal 151 klusjes
geklaard. Per saldo houdt het Gilde er per klusje € 1 aan
over.
5)
Onder de algemene kosten vallen de
bestuurskosten, kosten verzekeringen, bankkosten, bijdrage
Gilde Nederland, drukwerkkosten en kosten website.
6)
De volgende activiteiten zijn in 2014 georganiseerd:
de nieuwjaarsreceptie, een excursie op de fiets naar een
kunstenaar in Beckum met daaraan gekoppeld een
barbecue en een excursie naar de Grolsch Bierbrouwerij.
7)
Aan het Assinklyceum moest als eindafrekening van
de cursus “Jong leert Oud” nog € 1.000 worden betaald.
8)
Van de gemeente, Livio en Domijn is gezamenlijk
aan subsidies € 3.351 ontvangen.
Conclusie: Op basis van de zuivere lasten en baten is per
saldo in 2014 € 49 voordelig resultaat geboekt.
Voor de volgende jaren moeten wij rekening houden met
vermindering van subsidies, de gemeente verlaagt voor
2015 het subsidie met 10% en woningvereniging Domijn
stopt definitief met subsidiëren.
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Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website:
www.gildehaaksbergen.nl
Het Bestuur van Stichting Gilde Haaksbergen,
Februari 2015.
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