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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.
In Nederland zijn ongeveer 65 Gilden actief.

´t Gilde Haaksbergen
Historie
Op maandag 6 april 1992 ging de werkgroep ´t Gilde van
start bestaande uit Agnes Veldhuis, Anton Uiterweerd,
Theo Koenraads, Jan Zwiep en Karin de Jager namens het
Iemenschoer.
De officiële startdatum van ’t Gilde Haaksbergen was 29
september 1992.
Er is 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
aanvraag werden de aanvragers in contact gebracht met
onze vrijwillige hulpaanbieders en adviseurs.
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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, 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.
In 2015 is er een nieuwe activiteit geopend: het Repair
Café.
Dankzij een subsidie van de Lions Club kon in januari
gestart worden met het Repair Café, waar elke eerste
woensdag van de maand spullen ter reparatie kunnen
worden aangeboden.
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De Stichting bestaat uit:
Bestuursleden, coördinatoren en overige vrijwilligers.
Het bestuur in 2016 bestaat uit:
Voorzitter: Bart van Meeteren
Secretaris: Ria Veldhuis
Penningmeester: Ton ten Voorde
Overige bestuursleden:
Johan ter Huurne (tevens coördinator Klussendienst)
Huub Steins
Leo Veldhuis (tevens coördinator Repair Café)
Buiten de bestuursleden om zijn er thans
3 coördinatoren en een reservecoördinator, te weten
bij de Klussendienst:
Frans van het Bolscher
Jan Temmink
Frans Satink
Johan Volker (reservecoördinator)
Het totale aantal vrijwilligers bedraagt per 31 december
2016: 48
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Algemeen
Er zijn in 2016 een 3-tal functies bij ’t Gilde.
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 (sedert 2016 aan de Industriestraat 51)
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.
En verder…….
In 2016 zijn de eerste voorbereidingen gestart voor het
25 jarig Jubileum van ’t Gilde dat in 2017 zal plaatsvinden.
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Afscheid van penningmeester
Afscheid van Cor Koomen als penningmeester
van ’t Gilde Haaksbergen.
Na een periode van 24 jaar als bestuurslid/
penningmeester heeft Cor Koomen op 13 mei 2016 in de
Richtershof te Haaksbergen afscheid genomen van ’t
Gilde Haaksbergen.
Cor is één van de pioniers van ’t Gilde; sedert de
oprichting in 1992 is hij actief betrokken als vrijwilliger/
penningmeester. Hij heeft in die periode veel mensen,
extern en intern, leren kennen en in de gezellige
afscheidsreceptie bleek dat men zijn werkzaamheden
zeer heeft gewaardeerd.
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Onze voorzitter Bart van Meeteren
sprak zijn dank uit aan Cor en namens
het Gilde werd hem een in de
hobbywerkplaats gemaakte
berkenhouten uil overhandigd, met het
logo van Gilde.

Door de voorzitter van de landelijke ‘Stichting Gilde
Nederland’ werd aan Cor een gouden speld en een
oorkonde uitgereikt.

Cor was blij verrast met de waardering en had er
vertrouwen in dat Gilde Haaksbergen, nu met 48
vrijwilligers, op de goede weg zit.
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Deelname vitaliteitsbeurs Gezond Leven 55+
’t Gilde heeft op 6 maart 2016 deelgenomen aan de
vitaliteitsbeurs, die in sporthal De Bouwmeester werd
gehouden. De opening van de beurs werd verricht door
Bas Nijhuis, scheidsrechter betaald voetbal en eigenaar van
bakkerij Bi’j Oons.
Een deel van onze enthousiaste vrijwilligers heeft zich
beschikbaar gesteld om de stand te bemensen.
De beurs is flink bezocht door de doelgroep. Ook onze
stand had niet te klagen over belangstelling.
Er was een mooie video presentatie over het Repair Café in
de stand aanwezig. Ook waren er werkstukken te zien die
door de vrijwilligers van de Hobbywerkplaats zijn
vervaardigd.
We hebben mooie contacten kunnen leggen. Door dit soort
activiteiten kan het Gilde zich profileren als een fitte,
actieve club van vrijwilligers.
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Deelname beurs Zonnebloem
Ook op de deelname van ’t Gilde aan de beurs, gehouden
door de Zonnebloem Haaksbergen op 19 april 2016 in het
kader van het 50-jarig bestaan, kunnen wij tevreden terug
kijken. Deze beurs werd in zalencentrum Het Hagen
gehouden en werd door veel Zonnebloemleden bezocht.
Fietstocht, vogelschieten en barbecue
Er is op 26 augustus 2016 een fietstocht in en om
Haaksbergen georganiseerd. Onderweg was er gelegenheid
om deel te nemen aan het vogelschieten.
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Als sluitstuk werd er bij de hobbywerkplaats een barbecue
gehouden.
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De Hobbywerkplaats
In 2016 zijn de gebruiksregels voor de hobbywerkplaats
opnieuw onder de loep genomen.
De regels zijn per 1 januari 2017 van kracht geworden.
Begin 2016 is bij de vrijwilligersvacaturebank een
advertentie geplaatst voor het verkrijgen van een chef
werkplaats. Er zijn hierop geen reacties binnen gekomen.
In de loop van 2016 hebben Henk Gevers en Jan Wissink
het beheer van de werkplaats op zich genomen. Zij zorgen
er o.a. voor dat op tijd onderhoud aan machines
plaatsvindt, de werkplaats schoon wordt gehouden en
materialen alleen met toestemming mogen worden
weggegooid.

In 2016 is het gebruik van badges door de toezichthouders
afgeschaft. Daarvoor in de plaats zijn bij de ingang van de
hobbywerkplaats foto’s van dienstdoende toezichthouders
tijdens de openstellingstijden opgehangen. Ook het bordje
open/gesloten hangt bij de ingang.
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Voor de verhuizing van de Voedselbank naar het
voormalige pand van Unipro is de medewerking van ’t
Gilde gevraagd. Echter vanwege het kostenaspect is geen
gebruik van ’t Gilde gemaakt.
Eind 2016 is een gesprek met Mediant gearrangeerd voor
het houden van een workshop in de hobbywerkplaats.
Afgesproken is, dat bereidwillige vrijwilligers van ’t Gilde
een workshop voor cliënten van Mediant willen verzorgen,
mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In 2017
zal duidelijk worden of een dergelijke workshop kan
plaatsvinden.
Door de wisseling van de wacht met betrekking tot de
penningmeester is het budgetbeheer in de hobbywerkplaats
ondergebracht bij de nieuwe penningmeester. De financiële
verantwoording vindt dan ook niet meer plaats door
tussenkomst van de coördinator van de hobbywerkplaats.
Op het eind van 2016 heeft een van de vrijwilligers bij het
gebruik van een van de machines in de hobbywerkplaats
een verwonding aan een duim opgelopen.
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Het Repair Café
Door de bezuinigingen van de gemeente was de bibliotheek
als onderdeel van het Kulturhus gedwongen meer huur en
hogere cateringkosten voor het Repair Café te vragen.
Om met name die reden is het Repair Café per 1 april 2016
verhuisd naar het eigen home aan de Industriestraat nr.51.
Ondanks de decentrale ligging is het bezoek aan de
maandelijkse zittingen van het Repair Café boven
verwachting goed gegaan.
Met een aantal van 245 klanten evenaren wij dit aantal met
dat van het eerste jaar 2015.
De maandelijkse publiciteit is hier zeker debet aan geweest.

Er zijn besprekingen gevoerd om maandelijks een zitting
van het Repair Café in verzorgingshuis Het Saalmerink te
houden.
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Op 1-1-2017 gaat de proef in.
Een delegatie uit Ootmarsum heeft een bezoek aan de
hobbywerkplaats gebracht. Men is van plan een Repair Café
in Ootmarsum te starten en men heeft daarvoor informatie
bij ons ingewonnen.
Reparatie van elektrische apparaten blijven de boventoon
voeren. Voor meer gegevens verwijzen wij naar de
hieronder opgenomen statistieken.
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Repair Café

Reparatiestatus aangeboden goederen

Gerepareerd

133

Niet te repareren
Doorverwezen naar
Hobbywerkplaats
Meegenomen
door
reparateur
Komt volgende sessie
terug
Nog in behandeling
Totaal

105
0
3
4
0
245

Repair Café
Elektrisch
Kledingstuk
Fiets
Meubelstuk
Anders
Totaal

Repair Café
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

Categorieën aangeboden stukken
205
0
10
1
29
245

Aanbod per maand
18
31
18
17
16
16
19
22
17
13
31
27
245
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De Klussendienst:
Al weer een jaar voorbij waarin de klussendienst van ’t
Gilde goed werk heeft verricht.
Het afgelopen jaar is de Noaberpoort -het punt waar men
zich vervoegt voor aanvragen van de klussendienst verhuisd vanaf de openbare basis school ’t Dorp naar het
gemeente huis.
Ook hier worden de coördinatoren van ’t Gilde door de
gastvrouwen gastvrij ontvangen.
Naast het contact met de gastvrouwen hebben wij 2 keer
een overleg gehad met de beroepskrachten van deze
afdeling van de Gemeente Haaksbergen en hebben
afgesproken dat wij de samenwerking met elkaar verder
gaan versterken.
Tevens is toegezegd dat wij op gebied van publiciteit mee
kunnen liften op de Noaberpoortpagina van de Gemeente
Haaksbergen in Weekblad Rond Haaksbergen.
Onze vrijwilligers hebben het afgelopen jaar weer diverse
klussen uitgevoerd.
Naast het grootste gedeelte van de werkzaamheden,
het tuinwerk, waren er ook andere aanvragen zoals het
vervangen van lampen, het aanbrengen van een deurbel
met camera en het vervangen van batterijen in de display
van een elektrische closetbril.
In 2016 waren er 95 aanvragen en deze werden door de
coördinatoren verwerkt. Uit deze aanvragen zijn 148
klussen van maximaal 3 uur voortgekomen.
Wij zeggen onze vrijwilligers hartelijk dank voor het
uitvoeren van deze klussen.
Naast de bestaande coördinatoren is Johan Volker als
reserve coördinator toegevoegd.
Dit jaar is één persoon gestopt met tuinklussen omdat hij
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regulier werk heeft gevonden.
Heel fijn dat we een nieuwe persoon bereid hebben
gevonden ons te helpen met de tuinklussen.
Samen met de Noaberpoort en coördinatoren is een nieuw
aanvraagformulier voor klussen ontwikkeld.
Hierin zijn de gewijzigde prijzen voor een klus van
maximaal 3 uur opgenomen.
De kosten voor de klus komt op € 10,- en zal verdeeld
worden in € 8,- voor de uitvoerder en € 2,- voor ’t Gilde.
Alle medewerkers nogmaals bedankt.
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ANBI
In 2016 is de ANBI status van 't Gilde gecontinueerd.
Daartoe heeft de inspectie belastingen een onderzoek
ingesteld en geconstateerd dat 't Gilde Haaksbergen
voldoet aan de gestelde eisen.
Onderdeel van die voorwaarden is dat voldaan wordt aan
de eis dat 90% van de werkzaamheden het algemeen belang
dient. Met onze inzet bij de hobbywerkplaats, het Repair
Café en de klussendienst voldoen wij aan die eis.
Uit het onderzoek is verder gebleken dat we eveneens
voldoen aan de eisen m.b.t. het jaarlijks resultaat en de
vermogenspositie van 't Gilde.
Wel moeten we er voor zorgdragen dat het vermogen niet
ongebreideld toeneemt. In de begroting 2017 hebben we
aan dat deel van de eisen al aandacht besteed.
Een andere eis is dat we op de site van de stichting een
aantal relevante gegevens opnemen. Daartoe hebben we in
2015 op onze site een afzonderlijk onderdeel ANBI
opgenomen.
Verder is door de inspectie is aangeven dat bij een volgende
aanpassing van de statuten het onderdeel vereffening
anders moet worden geformuleerd. Concreet betekent het
dat we moeten opnemen dat een batig saldo moet worden
besteed aan een instelling met een soortgelijke doelstelling
(dus bijvoorbeeld een andere ANBI). Bij een aanpassing
van de statuten zullen we aan deze eis voldoen. Betreffende
de feitelijke formulering van een dergelijk artikel zullen we
wellicht de voorstellen, die door het landelijk Gilde worden
voorgedragen, volgen.
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Jaarrekening 2016
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 31-12-2016
Activa
Liquide
middelen
Bank
Kas
Kruisposten
Totaal

2016

2015 Passiva

2016

2015

14.270
46

Reserves:
12.759 Algemeen
11 Nieuwe activiteiten
100 Mach./Inventaris

10.316
2.000
2.000

8.870
2.000
2.000

14.316

12.870

14.316

12.870

1.1. Toelichting Balans:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan het
Gilde. Een deel van het banksaldo is op een spaarrekening
geplaatst.
Het resultaat van het jaar 2016 ad. € 1.446 is toegevoegd
aan de Algemene reserve. De reserve vervanging
machines/inventaris en nieuwe activiteiten zijn in 2015
ingevoerd en spreken voor zich.
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2. Exploitatierekening 2016
Periode

1.1.2016

t/m

31-12-2016

Baten
700
884
1.405

Lasten
384
668
1.196

Resultaat
316
216
209

Overige baten en lasten

3.801

3.096

705

Totaal

6.790

5.344

1.446

Repair Café
Hobbywerkplaats
Klussendienst

2.1. Toelichting Exploitatierekening:
Algemeen
Het resultaat over het jaar 2016 bedraagt € 1.446. Dat is
ruim hoger dan het geprognosticeerde resultaat van € 0.
Deze verhoging is gerealiseerd door een extra ontvangst uit
de clubkasactie, de baten van de vrijwilligersdag en tenslotte
door de ontvangen donaties.
1) Repair Café:
De baten betreffen:
De lasten zijn

1.

Giften van klanten

1.
2
3.
4.

Huur
Huishoudelijke uitgaven
Kleine apparatuur
Kosten vitaliteitsbeurs

2) Hobbywerkplaats:
De baten betreffen: 1.
2.
De lasten zijn:
klein materiaal

opbrengst materialen.
ontvangen dagtarieven en
giften

1.

vervanging en aanvulling

2.
3.

huishoudelijke uitgaven.
kosten vitaliteitsbeurs
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3) Klussendienst:
De baten betreffen:
De lasten zijn:

1.
2.

148 Uitgevoerde klussen
Bijzondere klussen

1.
2.
3.

Vergoedingen vrijwilligers
Kosten bijzondere klussen
Kosten vitaliteitsbeurs

4) Overige baten en lasten:
De baten betreffen: 1.
2
1.
2.
3.
De lasten zijn:

1.
2.
3.
4.

Subsidie gemeente en Livio
Clubkasactie Rabo
Bijdrage vrijwilligersdag
Donaties
Rente
Bank en verzekeringen
Vrijwilligersdag en
nieuwjaarsreceptie
Bestuurskosten
Landelijk gilde
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Indien u een geprinte versie van het jaarverslag wenst te
ontvangen, is dat uiteraard mogelijk.
Wij verzoeken u dan een berichtje te zenden aan de
secretaris van ’t Gilde: secretaris@gildehaaksbergen.nl
Het Bestuur van Stichting ‘t Gilde Haaksbergen,
Maart 2017

Voor meer informatie en contactgegevens:
www.gildehaaksbergen.nl
facebook.com/stichtinggildehaaksbergen.nl
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