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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 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.  

 

 
 

´t  Gilde Haaksbergen 
Historie 

 
Op maandag 6 april 1992 ging ´t 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. ´t Gilde was 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 
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aanvraag werden de aanvragers in 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 hobbywerkplaats gevestigd in een 
ruimte van Reinaerdt Deuren aan de Industriestraat 51, 
gebouw 7.  
 
Hierna ontstond een derde activiteit namelijk een 
Technische Klussendienst 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.  
 
Op 14 januari 2002 is Het Gilde officieel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, waarmee ‘t Gilde officieel een 
stichting is 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. 
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De Stichting bestaat uit: 
 

Bestuursleden, coördinatoren en overige vrijwilligers. 
 
Het bestuur in 2015 bestaat uit: 
 
Voorzitter: Bart van Meeteren 
Secretaris: Ria Veldhuis 
Penningmeester: Cor Koomen 
 
Overige bestuursleden: 
Johan ter Huurne (tevens coördinator  Klussendienst) 
Huub Steins 
Leo Veldhuis (tevens coördinator Hobbywerkplaats en 
Repair Café) 
 
Buiten de bestuursleden om zijn er thans 
3 coördinatoren, t.w. bij de Klussendienst: 
 
Frans van het Bolscher 
Jan Temmink 
Frans Satink 
 
Het totale aantal vrijwilligers bedraagt per 31 december 
2015: 50 
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Algemeen: 
Tot aan 2013 was er sprake van een 4-tal functies bij  
‘t Gilde. In 2014 is de functie “Jong leert Oud” komen te 
vervallen. De belangrijkste reden was de beëindiging van de 
subsidiëring. 
In 2015 is er nieuwe activiteit geopend: het Repair Café. 
 
De afzonderlijke “adviesfunctie” is niet opgeheven, maar 
maakt onderdeel uit van de 3 functies: 
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 (in 2015 nog in de Bibliotheek 
Haaksbergen) 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. Voor reparaties die 
langere tijd vergen, wordt men verwezen naar de 
Hobbywerkplaats. 
Er zijn verregaande plannen om het Repair Café met 
ingang van april 2016 te verhuizen naar de 
Hobbywerkplaats. 
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Hieronder volgt het jaarverslag 2015. 
  
De Hobbywerkplaats:  
In een speciale Thomasviering in de St.Pancratiuskerk is 
‘t Gilde als goede doel aan de orde gekomen. Naast het 
tentoonstellen van enkele door ‘t Gilde gemaakte attributen 
werden Bart van Meeteren en Leo Veldhuis tijdens die 
viering geïnterviewd. De opbrengst van de collecte van de 
dienst is aan Het Gilde geschonken. 
 
Als eerste project 2015 heeft ‘t Gilde hulp geboden bij de 
totstandkoming van een expositie over 70-jaar bevrijding 
Haaksbergen op 4 april 2015 in het atrium van het 
gemeentehuis.  
 
Reinaerdt Deuren heeft ten behoeve van Waanders BV een 
ingrijpende verbouwing doorgevoerd. De hobbywerkplaats 
heeft hier van meegeprofiteerd. Zo is er een afzonderlijk 
toilet gerealiseerd, is in het keukenblok een 
warmwatervoorziening getroffen, is er een afzonderlijke 
garderobe/opbergruimte ontstaan en heeft de voortuin een 
metamorfose ondergaan. 
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In samenwerking met de Historische Kring is als onderdeel 
van de landelijke monumentendag op12 september 2015 in 
de hobbywerkplaats gelijktijdig een Open Dag gehouden. 
Tientallen belangstellenden hebben een kijkje in de 
hobbywerkplaats genomen, waar een echte klompenmaker 
bezig was en waar een 3D-printer werd gedemonstreerd. 
De aanwezigen waren onder de indruk van de ruimte en de 
goed geoutilleerde werkplaats met machines. 
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Het Repair Café 
Het Repair Café heeft in het eerste jaar 2015 met circa 15 
vrijwilligers in de bibliotheek goed gedraaid. Met een aantal 
van ongeveer 250 klanten kunnen wij tevreden terugkijken. 
Financieel is het mede door subsidies en giften ook een 
goed jaar geweest.  
Het Repair Café heeft publicitair behoorlijk aan de weg 
getimmerd. Regelmatig is het Repair Café in de plaatselijke 
dag- en weekbladen en de lokale tv-zender onder de 
aandacht gebracht. Er is zelfs een speciaal artikel aan het 
Haaksbergse Repair Café gewijd in de bijlage “geld en 
goed” van de Wegenergroep, waaronder het Algemeen 
Dagblad ressorteert.  Ook heeft een live-interview met het 
landelijke Q-music plaatsgevonden.  
Na 1 jaar kan de conclusie worden getrokken, dat vooral 
elektrische apparaten ter reparatie zijn aangeboden. 



 9 

De 1e tabel geeft per maand een overzicht van de 
belangstelling.  
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De 2e tabel geeft weer wat de status van de te repareren 
apparaten is geweest. Met een resultaat dat ongeveer 60% 
van het aangebodene is gerepareerd, mogen wij zeer 
tevreden zijn. 
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Op initiatief van de hobbywerkplaats hebben wij op  
28 augustus 2015 voor alle vrijwilligers van ‘t Gilde een 
excursie gehouden. Deze bestond uit een fietstocht door de 
mooie Haaksbergse omgeving, een bezoek aan de 
watermolen en een boottocht over de Buurserbeek. Als 
afsluiting van de dag is in en om de hobbywerkplaats een 
barbecue gehouden.  
Met ruim 30 deelnemers kan deze dag, mede door het 
mooie weer, als geslaagd worden beschouwd. 
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De Klussendienst: 
In het afgelopen jaar 2015 is de klussendienst weer actief 
geweest. 
Onze vrijwilligers hebben hier mooi en goed werk verricht. 
Vele kleine werkzaamheden zijn uitgevoerd, het overgrote 
deel van de werkzaamheden bestond uit het onderhoud aan 
tuinen en het schoon en onkruidvrij maken van de 
bestrating. 
 
In totaal waren er 96 aanvragen, deze werden door de  
4 coördinatoren verwerkt. 
Uit deze 96 aanvragen zijn 145 klussen van maximaal 3 uur 
voortgekomen. 
De totale klussen liggen ongeveer op het zelfde aantal als 
2014: toen waren het er 151. 
 
Door ons beter te presenteren hopen wij meerdere klussen 
dan alleen tuinwerkzaamheden, uit te voeren, zoals klusjes 
binnen het huis. Al deze klussen zijn door onze vrijwilligers 
uitgevoerd waarvoor hartelijke dank. 
Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van een 
medewerker voor het tuinonderhoud; deze vond de 
tuinwerkzaamheden om diverse redenen te zwaar. Door het 
wegvallen van de vrijwilliger voor het tuinonderhoud willen 
we graag nieuwe mensen verwelkomen: wie wil ons helpen?    
 
Een persoon heeft zich door bemiddeling van SCALA 
vrijwilligerswerk Haaksbergen aangemeld om te helpen bij 
de tuinklussen en de klussen algemeen. 
 
De samenwerking met de Noaberpoort was het afgelopen 
jaar goed.  
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Aangezien de Noaberpoort gaat verhuizen naar het 
gemeentehuis moeten we afwachten hoe de nieuwe situatie 
zich ontwikkelt. 
 
In 2015 zijn 2 klussen afgewezen omdat ze te groot waren 
of omdat ze niet tot onze doelgroep behoren. 
 
Alle medewerkers bedankt! 
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Financiën: 

 

J a a r r e k e n i n g 2015 

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 31-12-2015 

Activa 2014 2015 Passiva 2014 2015 

Liquide middelen     Reserves:     

Bank 11.884 12.759 Algemeen 12.429 8.870 

Kas 639 11 Nwe activiteiten   2.000 

Kruisposten   100 Mach./Inventaris   2.000 

      Vooruitbet. Kosten 94   

Totaal 12.523 12.870   12.523 12.870 
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Toelichting Balans : 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan het Gilde. 

Een deel van het banksaldo is op een spaarrekening geplaatst. 

De kruisposten betreffen ontvangsten van de klussendienst 

die in 2016 op de bank zijn geboekt. 

Het resultaat van het jaar 2015 ad. € 441 is toegevoegd aan 

de Algemene reserve. De reserve vervanging 

machines/inventaris en nieuwe activiteiten zijn in 2015 

ingevoerd en spreken voor zich.  

Exploitatierekening 2015: 

 
 
 
 

  

   Baten Lasten Resultaat 

1 
2 
3 
4  
5 
6 
7 

Hobbywerkplaats  
Repair Café 
Klussendienst 
Activiteiten 
Algemene kosten 
Schenking 
Subsidies  

 € 1590  
  2139 
  218 

    270 
- 

      78 
2461 

€ 1752 
  1597  

   17 
     786  
   2163  

- 
-  

€      162 
    542  
    201 
    516 
  2163 
    78 
2461 

 Totaal  € 6756  € 6315 €     441 

     

 Positief resultaat wordt verschoven naar 2016 
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Toelichting Exploitatierekening: 
1) Hobbywerkplaats: 
Baten bestaan uit opbrengst materialen, ontvangen 
dagtarieven en giften 
De lasten zijn onderhoud, vervanging en aanvulling klein 
materiaal en huishoudelijke uitgaven. 
2) Repair Café: 
De startkosten zijn gecompenseerd door éénmalige 
subsidies en donaties,  
3) Klussendienst:  
Uitgevoerde klussen: 145, plus een extra klus aan de 
Verdistraat  € 73 en slijpen heggenschaar. 
4) Activiteiten:  
Nieuwjaarsreceptie en vrijwilligersdag. 
5) Algemene Kosten: 
Bestuurskosten, verzekeringen, bankkosten, bezoek 
Landelijk Gilde,  
bijdrage aan het Landelijk Gilde, drukwerk en kosten 
website. 
6) Schenking: 
Thomas viering. 
7) Subsidies: 
Gemeente en LIVIO  
 
Conclusie: 
Mede dankzij de subsidies van Livio en de Gemeente is er 
een positief resultaat, maar voor 2016 verwachten wij een 
teruggang in verband met het ontbreken van de éénmalige 
subsidies voor de start van het Repair Café. 
De Klussendienst en het Repair Café zullen vermoedelijk 
kosten dekkend zijn. 
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De Hobbywerkplaats is niet kostendekkend doordat er ook 
onderhoud en vervanging van machines zijn. Verder zijn er 
weinig opdrachten van “derden”.  
 
Voor meer informatie: www.gildehaaksbergen.nl 
 
 
Het Bestuur van Stichting Gilde Haaksbergen, 
Februari 2016. 
 


