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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 2017 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 
4 coördinatoren, bij de Klussendienst, te weten: 
 
Frans van het Bolscher 
Frans Satink 
Jan Temmink 
Johan Volker  
 
Het totale aantal vrijwilligers bedraagt  
per 31 december 2017: 51 
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Algemeen 
 
Er zijn in 2017 een 3-tal onderdelen  bij ’t Gilde.   
De afzonderlijke “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.  In 2017 is er ook een 
Repair Café opgestart in Zorglocatie ’t Saalmerink.  
 
Workshops 
Er zijn voorbereidingen  voor het starten in 2018 
van workshops op gebied van elektronica en van 
hout.  
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Het 25-jarig Jubileum 
 
Het Gilde heeft een dynamisch jaar achter de rug. 
Op 29 september 2017 is het 25 jaar geleden dat ’t 
Gilde gestart is.  Op 30 september 2017 werd het 
25-jarig jubileum van ’t Gilde gevierd met een 
receptie voor genodigden. 
 

              
 
Het jubileumjaar kende een groot aantal 
activiteiten.  

De inzet van vele vrijwilligers 

Verscheidende vrijwilligers van ‘t Gilde hebben 
zich, natuurlijk belangeloos, ingezet bij diverse 
activiteiten in relatie tot het lustrum. Een belangrijk 

onderdeel van het 
lustrum was de 
uitvoering van 
diverse activiteiten 
voor verschillende 
onderdelen van de 
Haaksbergse 
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gemeenschap.  

De vrijwilligers van het Gilde en met name van de 
hobbywerkplaats hebben zich daarbij op een 
voortreffelijke manier ingezet.  

Zo kunnen wij de volgende noemen (in 
chronologische volgorde: 
 

• Deelname aan de Vitaliteitsbeurs in sporthal 
de Bouwmeester op 5 maart 2017. 
 

 
Met een dubbele stand hebben wij als Gilde ons 
goed laten zien. Naast een aantal gemaakte 
producten kon men ook proberen een puzzel op te 
lossen en voor de kinderen was er de mogelijkheid 
buttons met opdruk te maken. Op video kon je 
inzicht krijgen in wat er allemaal bij het Gilde wordt 
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gemaakt, gerepareerd en uitgevoerd. Daarnaast 
waren een aantal vrijwilligers bereid op verzoek 
informatie aan de bezoekers te verstrekken. De 
doelstelling van de dag voor ‘t Gilde was om meer 
“actieve” belangstelling voor Het Gilde bij de 
bezoekers op te wekken, maar daar zijn wij op 
deze manier niet in geslaagd. Voor 2018 wordt dan 
ook niet aan de beurs deelgenomen. 
 

• Verwijsborden en een bloembak voor Livio 
kleinschalig wonen Merelstraat.                 

Livio Kleinschalig 
wonen aan de 
Merelstraat 
verzocht ’t Gilde 
verwijsborden te 
maken voor de 
afdelingen 
Merelstraat A en 
voor Merelstraat C. Een vrijwilliger van ’t Gilde heeft 
zijn creativiteit geuit op het maken en beschilderen 
van de verwijsborden.  
 
Voor de locatie Merelstraat B 
is in de Hobbywerkplaats van 
’t Gilde daarna een bloem-
bak vervaardigd.                                            
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Op 10 mei 2017 zijn door ’t Gilde aan de locatie 
van Livio aan de Merelstraat in Haaksbergen de 
borden en de bloembak aangeboden in aanwezig-
heid van enkele bewoners. Een en ander heeft 
gerealiseerd dat er mede door een anonieme 
schenker gezorgd is voor de een tweede bloembak 
voor Livio. 
 

• Open Dag 13 mei 2017 

Tijdens de fietstocht die op zaterdag 13 mei werd 
georganiseerd door de Vereniging Haaksbergse 
Molens en de Historische Kring, werd in de 
hobbywerkplaats van ’t Gilde een pauzeplek 
geboden.  
Tijdens deze open dag van ’t Gilde kon de goed 
geoutilleerde hobby-werkplaats worden bekeken 
en was er een bijzondere expositie van Alphons 
Vossebeld uit Beckum. Uit koper, hout en steen 
maakt hij bijzondere voorwerpen, waarvan hij er 
een aantal liet zien. 
 

• Workshop vogelhuisjes timmeren 
 

Op 24 mei 2017 wordt op verzoek van Ziens 
(opvang van mensen 
met een geestelijke 
beperking) in de 
hobbywerkplaats met 



Jaarverslag ’t Gilde Haaksbergen pagina 8 
 

een aantal vrijwilligers van ’t Gilde een workshop 
gehouden, waarbij vogelhuisjes worden 
gerealiseerd. Het enthousiasme straalt er van af en 
dat vraagt om een vervolg.  
 

• Verkoophoekje Meyerinkbroek   
             

In juni wordt door een aantal vrijwilligers van ’t 
Gilde een 
verkoophoekje in de 
zorgboerderij ‘t 
Meyerinkbroek 
gerealiseerd.  
Op 4 augustus 2017 
wordt de officiële 
opening door een van de hulpboeren en Bertie 
Rengelink van ’t Gilde verricht. Met de realisering 
van het verkooppunt kunnen de producten en 
goederen van de zorgboerderij aan de man worden 
gebracht. 
 

• Uitgifte jubileumboekje 
 
In verband met het 25-jarig bestaan is een 
jubileumboekje vervaardigd. Een speciale 
redactiegroep heeft het boekje tot stand gebracht. 
In het boekje is aandacht besteed aan de 
totstandkoming van ’t Gilde, de huidige situatie en 
de toekomstgerichtheid. Meerdere oud-
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bestuursleden, enkele vrijwilligers van nu en de 
huidige bestuursleden komen in het boekje aan het 
woord. 
 

• Receptie 25-jarig bestaan 30 september 
2017 

 
Op 30 september wordt een receptie voor 
genodigden en de vrijwilligers gehouden. Het 
eerste jubileumboekje wordt aan een van de oud-
leden uitgereikt. Na de receptie wordt een barbecue 
voor de vrijwilligers en hun partners gehouden. 
 

 

 

Op deze bijzondere  dag heeft de Hobbywerkplaats 
als formele plek voor de receptie gefungeerd.  

Daartoe is er door een 
groot deel van de 
vrijwilligers voor 
gezorgd dat de 
werkplaats zodanig was 



Jaarverslag ’t Gilde Haaksbergen pagina 10 
 

opgeruimd en ingericht dat de receptie en de 
barbecue door alle aanwezigen als zeer positief is 
ervaren.    

• Verlichtingsactie basisscholen 
 
In oktober heeft een delegatie van het Repair Café 
een verlichtingsactie op een drietal basisscholen 
gehouden. De actie, die door de ANWB werd 
ondersteund, was voor de groepen 5 , 6, 7 en 8 van 
de basisscholen. Gedurende 3 dagen hebben onze 
vrijwilligers meer dan 150 fietsen gecontroleerd en 
de defecte fietsen gerepareerd. Door het 
enthousiasme van zowel onze vrijwilligers als de 
leerlingen is continuering een must. 
 

• Restauratie bank t.b.v. de Vereniging 
Hoksebargse Mölln 

 
In de zomermaanden hebben vrijwilligers van ’t 
Gilde op verzoek van de vereniging haaksbergse 
molens een bank, die in één van de oliemolens 
gebruikt werd voor de opvang van belangstellende 
toeristen, gerestaureerd. De originele bank is voor 
zover mogelijk in de originele staat gebleven. 
 

• Realiseren elevator in CLV-gebouw 
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Op verzoek van de vereniging Hoksebargse Mölln 
en de Historische Kring is ’t Gilde gevraagd een 
elevator in het CLV-gebouw te realiseren. De 
elevator is een ouderwetse transportband om graan 
te transporteren. Tijdens de realisering er van is 
het CLV-gebouw aan een particulier bedrijf 
verkocht en kwam er een eind aan het 
verwezenlijken van de elevator. Er is nog gekeken 
of de elevator wellicht in de hobbywerkplaats of in 
één van de molens opgesteld zou kunnen worden. 
De oplossing is er niet gekomen. 
 

• Realiseren vitrinekast voormalig 
bankgebouw 

 
’t Gilde zou een vitrinekast in het 
appartementencomplex (voormalig bankgebouw 
van de ABN) gaan realiseren. Uiteindelijk is dit 
project afgeblazen vanwege het afhaken van andere 
participerende organisaties. 
 
In het jaar 2017 is er onder de vrijwilligers een 
enquête gehouden, die relevante informatie voor 
het bestuur heeft opgeleverd. Ondanks de 
aangedragen ideeën en wensen is de vacature van 
coördinator van de hobby-werkplaats nog steeds 
niet ingevuld. Ook het werkplaatsbeheer is op dit 
moment nog niet geregeld.  
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De Hobbywerkplaats 
 

In 2016 is de 
wijze waarop de 
kas wordt 
bijgehouden 
gewijzigd. In 
overleg met een 
aantal vrijwilligers 

is het systeem sterk vereenvoudigd. De 
verantwoordelijkheid ligt nu bij de vrijwilliger die 
dienst heeft. Deze methodiek hebben we nu in het 
gehele jaar 2017 gebruikt en daarbij is gebleken 
dat het ook voor de vrijwilligers goed hanteerbaar 
is, daarom continueren we deze werkwijze ook in 
2018. 

 

                                                                     

Per 1 januari 2017 hebben we ook voor 
hobbywerkplaats de vrije gift ingevoerd. Vanaf het 
moment dat het Repair Café ook in de 
hobbywerkplaats is gesitueerd hanteerden we twee 
systemen m.b.t. de wijze waarop de inzet van 
vrijwilligers gehonoreerd werd; het Repair Café 
middels een vrije gift en de hobbywerkplaats door 
middel van vaste bedragen.  
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In het najaarsoverleg 2016 met de vrijwilligers is 
besloten per 1 januari 2017 ook voor de 
hobbywerkplaats een vrije gift toe te passen. Eind 
2017 bleek dat de inkomsten van de 
hobbywerkplaats noch in positieve, noch in 
negatieve wijze beïnvloed werden. Aangezien de 
vrijwilligers echter in het najaarsoverleg van 2017 
hebben aangegeven dat de methodiek van vaste 
bedragen voor de gebruiker van de 
hobbywerkplaats wenselijker is, heeft het bestuur 
besloten per 1 januari 2018 wederom uit te gaan 
van vaste bedragen. 

Nieuwe apparatuur 
 
Tijdens een overleg is aan alle vrijwilligers 
gevraagd om ideeën en wensen met betrekking tot 
vervanging en vernieuwing van inventaris en 
apparatuur.  
 

Op basis van de binnengekomen ideeën is een 
eerste aanzet gegeven voor de vervanging en 
vernieuwing.    
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Het werkplaatsbeheer is nog onderdeel van 
discussie. In 2017 heeft een van de 
werkplaatsbeheerders zich teruggetrokken.  

Gelukkig hebben zich tijdens de bijeenkomst van 
de vrijwilligers in november een tweetal anderen 
gemeld om deze taak over te nemen.  

Tijdens een overleg met een delegatie van het 
bestuur bleek dat de samenwerking tussen de 
aangebleven beheerder en de twee nieuwe nog 
nader uitgewerkt moet worden. Begin 2018 wil het 
bestuur, na externe informatie over het beheer en 
de veiligheid van de machines, in nader overleg 
met de beheerders, een besluit nemen over het 
beheer van de werkplaats. 
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De aanhanger 

In 2017 is door onze buurman Combideuren 
aangegeven dat de 
aanhanger niet meer 
bij hen geplaatst kan 
worden. Door 
vrijwilligers van de 
werkplaats en een 
gift van een deel van 
het materiaal is een mooie overkapping gebouwd 
waar de aanhanger nu geplaatst wordt. 

Workshops 

In de begroting 2017 is vermeld dat we meer 
aandacht willen besteden aan de hobbywerkplaats. 
Daarom zijn we gestart met het opzetten van 
workshops. In 2017 is een eerste aanzet gegeven 
te starten met een workshop voor het maken van 
een vogelhokje. Het bleek een geweldig succes.  
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Daarom is eind 2017 gestart met het opzetten van 
een workshop elektronica die in 2018  gestart zal 
worden en tevens zijn de eerste contouren 
zichtbaar voor een workshop “Paasdecoratie”.  

Voorbeeld uit de  workshop 
Paasdecoratie die gepland is voor het jaar 2018. 
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Repair Café 
 
Het jaar 2017 is voor het Repair Café van ‘t Gilde 
weer een bijzonder goed jaar geweest. Het is het 
eerste jaar waarin de zittingen allemaal in de 
hobbywerkplaats hebben plaatsgevonden en het 
derde jaar, dat het Repair Café in Haaksbergen 
operationeel is. 

Met 
totaal 
278 
klanten 
geduren-
de 12 
maanden 
 
 

ofwel gemiddeld ruim 23 klanten per keer, kunnen 
wij alleen maar tevreden zijn. Per klant is meer dan 
€ 3 aan giften binnengekomen en ook daar zijn wij 
bijzonder content mee. Wij hebben maandelijks 
vooraf via de plaatselijke pers de inwoners van 
Haaksbergen op de komende zittingen 
geattendeerd en gaan daar voorlopig ook mee 
door. Bovendien worden de geregistreerde klanten 
elke keer via e-mail op de volgende zitting 
gewezen.  
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De 278 aangeboden producten bestaan 
hoofdzakelijk uit elektrische apparaten (243), 
enkele fietsen, meubelstukken en overige 
attributen. Meer dan de helft van de aangeboden 
gebruiksgoederen, t.w. 56,5% wordt gerepareerd. 
Ook daar zijn wij als vrijwilligers trots op. 
Reparatie van elektrische apparaten blijven de 
boventoon voeren. Voor meer gegevens verwijzen 
wij naar de hieronder opgenomen statistieken.  
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Repair Café in Het Saalmerink 
 
Wij zijn met ingang van 2017 ook één keer per 
maand (de 3e woensdag van de maand) in 
verzorgingshuis Het Saalmerink voor reparatie 
aanwezig. De zittingen zijn wegens gebrek aan 
klanten niet altijd doorgegaan. Bovendien is 
administratief niet elke zitting vastgelegd. De helft 
van de sessies is ingevuld en geregistreerd. Er  
hebben in 6 sessies 27 klanten een beroep op de 
vrijwilligers van het Repair Café gedaan, dat komt 
neer op circa 4 personen per keer.  
 
Landelijke Lichtbrigade 
 
Het Repair Café heeft op uitnodiging en 
ondersteuning van de ANWB in oktober 2017 
meegedaan aan de landelijke lichtbrigade. Wij 
hebben ons hierbij beperkt tot de basisscholen. 
Doordat meerdere scholen reeds een eigen actie op 
dit punt hadden, hebben wij “slechts” 3 
basisscholen bereid gevonden om via het Repair 
Café aan de verlichtingsactie deel te nemen. De 4 
hoogste groepen van de basisscholen met in totaal 
circa 200 leerlingen hebben hun fietsen door ons 
laten controleren en daar waar nodig laten 
repareren. Onze vrijwilligers zijn bereid deze actie 
jaarlijks te continueren. Door eerder aan de bel te 
trekken en met andere belanghebbenden te 
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overleggen is uitbreiding naar meer scholen een 
mogelijkheid. 
 
Vanuit het Repair Café is, mede door de 
beëindiging van de cursus Electrica bij ’t 
Iemenschoer, eind 2017 een nieuwe workshop 
Elektronica voor kinderen uit de hoogste klassen 
van het basisonderwijs geïnitieerd. Bij de 
inschrijving van de cursus was de belangstelling zo 
groot, dat zowel in het voorjaar 2018 als in het 
najaar 2018 
4 groepen kunnen worden opgestart. Tegen een 
gering bedrag heeft ’t Gilde de beschikbare 
materialen van ’t Iemenschoer kunnen overnemen. 

 
 
 
Een paar voorbeelden van een 
object bij de workshop 
Elektronica.                                                             
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De Klussendienst 
 
Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door een toename 
aan aanvragen. De klussendienst heeft goed werk 
heeft verricht. 
 
Bij de Noaberpoort worden de aanvragen voor hulp 
door de klussendienst ingediend. De coördinatoren 
van ’t Gilde worden gastvrij ontvangen. 
Naast het contact met de gastvrouwen hebben wij 
waar nodig een overleg met de beroepskrachten 
van deze afdeling van de Gemeente Haaksbergen; 
het heeft zich dit jaar beperkt tot correspondentie 
met betrekking tot het gebruik maken van hun 
aanbod te mogen meeliften op de 
publiciteitspagina van Noaberpoort, in het 
Weekblad Rond Haaksbergen. We hebben daar 
dankbaar gebruik van gemaakt.  
 
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 repareren van een lichtinstallatie in een berging 
en het repareren van een koelkast. 
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In 2017 waren 122  aanvragen en deze werden 
door de coördinatoren verwerkt. Uit deze 
aanvragen zijn 191 klussen voortgekomen. 
 
Naast de bestaande coördinatoren is Johan Volker 
als coördinator toegevoegd.  
 
 

 
 
 
Wij zeggen onze vrijwilligers van de 
Klussendienst hartelijk dank.  
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Vrijwilligersprijs 2017 van de gemeente 
Haaksbergen 
 
De klussendienst van ’t Gilde werd op 9 december 
2017 in theater de Kappen verrast met het winnen 
van de Vrijwilligersprijs voor organisaties van het 
jaar 2017 van de Gemeente Haaksbergen. 
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J a a r r e k e n i n g  2017 

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 31-12-2017 

Activa 2017 2016 Passiva 2017 2016 
Liquide middelen     Reserves:     
Bank 13.690 14.270 Algemeen 11.771 10.316 
Kas 55 46 Nieuwe activiteiten 2.000 2.000 
Kruisposten  8 

 
Mach./Inventaris 334 2.000 

Diversen  592   Diversen 240   

Totaal 14.345 14.316   14.345 14.316 

 

1.1. Toelichting Balans : 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan 
het Gilde. Een deel van het banksaldo is op een 
spaarrekening geplaatst. 
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De activapost diversen betreft de vooruitbetaalde 
bedragen ad € 542 m.b.t. de workshop electronica 
en het nog te ontvangen bedrag van de klussen 
dienst ad € 50 

De passivapost diversen betreft vooruit ontvangen 
bedragen ad. € 240 m.b.t. de workshop electronica 

Het resultaat van het jaar 2017 bedraagt -/- € 211, 
waarvan:  € 1.666 ten laste is gebracht van de 
reserve machines/inventaris en  € 1.455 
toegevoegd aan de Algemene Reserve.  

2. Exploitatierekening 2017 

Periode       Baten  Lasten 

 

Resultaat 

   2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 
    

 
   

Repair Café 883 700 218 384 665 316 
Hobbywerkplaats 745 884 406 668 339 216 
Klussendienst 2.196 1.405 1.862 1.196 334 209 
Overige baten en lasten 5.269 3.801 6.818 3.096 -/-1.549 705 
Totaal 9.093 6.790 9.304 5.344 -/-211 1.446 
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2.1. Toelichting Exploitatierekening: 
 

 
  

Baten Lasten Resultaat
1)    Repair cafe
Baten: Giften klanten en gebruik aanhanger 883
Lasten: Huishoudelijke uitgaven 63

Kleine apparatuur 25
Kosten vitaliteitsbeurs 69
Kantoorartikelen 61

883 218 665
2)    Hobbywerkplaats:
Baten: Verhuur aanhanger 40

Ontvangen giften 705
Lasten: Vervanging en aanvulling klein materiaal 152

Huishoudelijke uitgaven 190
Kosten vitaliteitsbeurs 64

745 406 339
3)    Klussendienst: 
Baten: 191 Uitgevoerde klussen 1.774

Bijzondere klussen 422
Lasten: Vergoedingen vrijwilligers 1.390

Kosten bijzondere klussen 403
Kosten vitaliteitsbeurs 69

2.196 1.862 334
4)    Overige baten en lasten: 
Baten: Subsidie gemeente en Livio 2.453

Clubkasactie Rabo 594
Prijs vrijwilligers klussendienst 350
Sponsoring 1.700
Rente 22
Overige inkomsten 150

Lasten: Bank,  verzekeringen 416
Nieuwjaarsreceptie 176
Bestuurskosten 400
Landelijk Gilde 145
Kosten jubileum 3.206
Diverse bestuurskosten 248
Jaarverslag 29
Apparatuur/machines 1.666
Overige kosten 532

5.269 6.818 -1.549

Totaal 9.093 9.304 -211
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Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet 
het afgelopen jaar. 

 

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