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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 2018 bestaat uit: 
 
Voorzitter: Bart van Meeteren 
Secretaris: Ria Veldhuis 
Penningmeester: Ton ten Voorde 
 
Overige bestuursleden: 
Johan ter Huurne (tevens coördinator Klussendienst) 
Leo Veldhuis (tevens coördinator Repair Café) 
Tonnie Wieskamp (tevens coördinator Hobbywerkplaats) 
 
Buiten de bestuursleden om zijn er thans 4 coördinatoren bij de Klussendienst,: 
 
Frans van het Bolscher 
Frans Satink 
Jan Temmink 
Johan Volker  
 
Het totale aantal vrijwilligers bedraagt per 31 december 2018: 58. 
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Algemeen 
 
Er zijn in 2018 een 3-tal onderdelen bij ’t Gilde.   
De oorspronkelijke “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.    
 
Workshops 
Er zijn in 2018 diverse workshops georganiseerd op gebied van elektronica en van 
hout.  
Het jaar 2018 is met name het jaar geworden van de workshops, in het bijzonder op 
het gebied van hout en elektronica. Houtworkshops werden georganiseerd voor de 
Pasen en de Kerst, terwijl de elektronica workshops twee keer per jaar plaatsvonden. 
De laatstgenoemde workshops golden voor jongeren van groep 7 en 8 van de 
basisschool. 
In 2019 zullen deze workshops doorgaan. 
 
Een aantal andere hoogtepunten zijn: 

• Voor de klussendienst werd de 200ste opdracht gehaald. 
• Het Repair Café  verwelkomde de 1000e klant. 
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• De machines in de hobbywerkplaats zijn aan een technische keuring 
onderworpen. 
Een aantal machines worden door de vrijwilligers onder handen genomen en 
voor een aantal door een extern bedrijf. 

• Tonnie Wieskamp is de nieuwe coördinator voor de hobbywerkplaats en hij is 
tevens bestuurslid. 

• Er zijn een aantal acties afgerond: nieuw beleidsplan, een nieuw huishoudelijk 
regelement en de algemene verordening “Bescherming persoons gegevens”. Het 
privacy statement is voorgelegd aan alle vrijwilligers en op de website geplaatst. 

• Alle vrijwilligers hebben de verklaring bescherming persoons gegevens 
ondertekend.  

• Op 29 juni heeft de burgemeester van Haaksbergen een koninklijke 
onderscheiding uitgereikt aan Huub Steins. 

              
• RTV Sternet heeft in september gefilmd bij ‘t Gilde, de film is uitgezonden via de 

lokale t.v. Het filmmateriaal is overgedragen aan de Historische Kring 
Haaksbergen. 

• De bijeenkomst Haaksbergse uitdaging heeft geresulteerd in mooie lamellen 
voor de hobbywerkplaats. 

• Tijdens de bijeenkomst ”Lang zult u blijven wonen” , die door de gemeente 
Haaksbergen is georganiseerd, heeft Johan te Huurne uitleg gegeven wat ‘t  
Gilde voor de Haaksbergse gemeenschap kan betekenen. 

• Het aantal vrijwilligers neemt toe van 50 tot 58. 
• Dankzij een sponsor heeft ’t Gilde nieuwe petjes mogen ontvangen.  
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De Hobbywerkplaats 
 
In het voorjaar van 2018 was het bestuur zoekende naar een nieuwe coördinator. 
Na een aantal gesprekken is Tonnie Wieskamp de nieuwe coördinator van de 
hobbywerkplaats. 
 
De eerste indruk van de coördinator:  
de kennismaking met de vrijwilligers is prettig verlopen, de sfeer in de werkplaats is 
positief. Wat hem is opgevallen dat de vrijwilligers elkaar altijd proberen te helpen. Ze 
hebben allen een goede inzet en proberen daar waar nodig is altijd mee te denken. Er is 
altijd tijd voor een praatje tijdens een kopje koffie in de kantine. De kantine is een 
soort van ontmoetingsplek. 
 

• Er hebben zich in de afgelopen periode voor de Hobbywerkplaats 3 nieuwe 
vrijwilligers aangemeld. 

• Het reglement voor de werkplaats is herzien en waar nodig aangepast. 
• Westendorp Machines heeft een inspectierapport gemaakt van de machines in de 

werkplaats. Er waren een aantal verbeterpunten, met name op het gebied van de 
veiligheid.  De meeste aanpassingen zijn door eigen vrijwilligers zelf uitgevoerd. 
Aan de laatste aanpassingen wordt gewerkt. Deze zelfwerkzaamheden waren 
voor ‘t Gilde financieel erg gunstig. 

• De lamellen in de werkplaats waren aan vervanging toe. Er zijn “nieuwe“ lamellen 
geplaatst, ook door onze vrijwilligers. 

• In de afgelopen periode zijn er verschillende workshops verzorgd in de 
werkplaats. Bertie Rengelink had de coördinatie, hij werd ondersteund door 

meerdere vrijwilligers. 
 

De workshops: Paasdecoratie, Fotolijstje, 
Insectenhotel, Vogelhuisje en Kerstboom 
zijn allemaal prima verlopen en de reacties 
van de deelnemers waren positief. 

 
 Men vond het maken van een onderwerp 

samen met behulp van de vrijwilligers 
prettig. Maar zeker zo belangrijk was het sociaal contact. 
 

• De hobbywerkplaats trekt te weinig klanten, dit is erg jammer. Wij gaan 
proberen hier de komende tijd extra aandacht aan te schenken.  
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Het Repair Café  

In het jaar 2018 heeft het Repair Café van ‘t Gilde voor het vierde jaar op rij goed 
gefunctioneerd. Het aantal klanten is echter teruggelopen. Met totaal 213 klanten 
gedurende 12 maanden (was in 2017 278 klanten), ofwel gemiddeld 17,8 klanten per 
keer, is de opkomst met bijna 25% afgenomen. Gemiddeld hebben wij ten opzichte van 
2017 ruim € 1 per klant meer als gift mogen ontvangen, dat is toch 33,3% meer dan in 
2017. De cijfers tonen aan, dat wij enerzijds minder klanten ontvangen, anderzijds 
meer inkomsten genereren. Wij proberen het aantal klanten weer te laten toenemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Wellicht moeten wij als Repair Café nog meer bekendheid aan de reparatiemogelijkheid 
geven, bijvoorbeeld door flyers bij dienstverlenende instanties neer te leggen/op te 
plakken. 
 
Wij hebben ondanks de terugloop in het aantal klanten toch nog in 2018 de 1.000ste 
klant in het Repair Café mogen begroeten. Mevrouw Kampman, voor het eerst naar het 
Repair Café op de scootmobiel, kreeg naast een bos bloemen ook het handboek van 
het Repair Café “Weggooien, mooi niet” uitgereikt. Iedere aanwezige kon daarna een 
stuk taart tot zich nemen. 
 
De in 2017 opgestarte reparatiezitting bij het Saalmerink hebben wij wegens 
onvoldoende belangstelling in 2018 stopgezet. Wij zijn wel bereid op afroep aldaar 
reparaties uit te voeren. Tot nu toe zonder resultaat. 
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De 213 aangeboden producten bestonden hoofdzakelijk uit elektrische apparaten 
(175), enkele fietsen, meubelstukken en overige attributen. Van de aangeboden 
gebruiksgoederen is 64,3% gerepareerd. (was in 2017 56,5%) De kwaliteit van repareren 
gaat vooruit en daar mogen wij als vrijwilligers best trots op zijn. 
 

Repair Café 
             Reparatiestatus  
aangeboden goederen  

  Gerepareerd 137 
    Niet te repareren 71 
    Doorverwezen naar Hobbywerkplaats 0 
    Meegenomen door reparateur 0 
    Komt volgende sessie terug 3 
    Nog in behandeling 2 
    Totaal 213 
    

      

Repair Café 

                  Categorieën  
                  aangeboden  
                       goederen 

  Elektrisch 175 
    Kledingstuk 0 
    Fiets 9 
    Meubelstuk 3 
    Anders 26 
    Totaal 213 
    

      
      Repair Café       Aanbod  per maand 

   Januari 16 
    Februari 25 
    Maart 13 
    April 14 
    Mei 15 
    Juni 9 
    Juli 18 
    Augustus 11 
    September 23 
    Oktober 27 
    November 22 
    December 20 
    Totaal 213 
    

      Klanten per sessie 17,8 
    

      Reparatie percentage 64,3 
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Het Repair Café heeft in oktober 
2018 voor de tweede keer 
meegedaan aan de landelijke 
fietsverlichtingsactie, georganiseerd 
en ondersteund door de ANWB. Wij 
hebben ons hierbij beperkt tot de 
basisscholen. In 2018 deden 4 
basisscholen (3 in 2017) aan de 
actie mee.  
De 4 hoogste groepen van de 

basisscholen met in totaal circa 300 leerlingen (200 in 2017) 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 overleggen is uitbreiding naar meer scholen misschien een 
mogelijkheid. 
 
Workshop Elektronica 
Vanuit het Repair Café is mede door de beëindiging van de workshop 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 workshop was de 
belangstelling zo groot, dat zowel in het voorjaar 2018 als in het najaar 2018 4 
groepen hieraan hebben deelgenomen. Om de vrijwilligers niet te overbelasten worden 
de workshops vanaf 2019 alleen in het voorjaar georganiseerd. 
 

 
 
 
Het aantal vrijwilligers van het Repair Café is in 2018 met 2 toegenomen en telt  
per 31-12-2018 (inclusief de coördinator) 18 vrijwilligers. 
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De Klussendienst 
 
2018 was voor de klussendienst een druk jaar. Op meerdere fronten zijn wij actief 
geweest. 
Via de WMO zijn wij meerdere keren benaderd om werkzaamheden uit te voeren bij 
aanpassingen in en om de woningen. Het gaat in vele gevallen om het plaatsen 
drempelhulpen zodat men met een rollator over de drempels kan komen. Daartoe  
moet  aan de buitenzijde bij de buitendeuren het straatwerk opgehaald worden.  
 

    
 

   Vóór de werkzaamheden     Na de werkzaamheden 
 
Noaberpoort heeft ons benaderd om mee te denken over een opzet van JOW (Jong met 
oud welzijnsinitiatief). Dit is een groep jongeren, die van uit Zwolle probeert dit 
landelijk op te zetten en Noaberpoort is hiervoor benaderd. De initiatiefnemers hebben 
de Haaksbergse huisartsen benaderd EZH (Eerstelijns Zorg Haaksbergen). ’t Gilde heeft 
nog geen verdere informatie van Noaberpoort ontvangen over de voortgang. 
 
Het grootste gedeelte van de aanvragen was ook dit jaar weer voor tuinwerk. 
Het was voor de klussendienst een topjaar, er waren 152 aanvragen, waaruit 221 
klussen van max 3 uur zijn voortgekomen. Deze 221 klussen zijn door 15 vrijwilligers 
uitgevoerd. 
 
Wij zijn blij dat er weer een paar vrijwilligers zijn bij gekomen voor het tuinwerk. Heel 
fijn dat wij dit jaar weer kunnen beschikken over een vaste kern en ook nog een 
aanvulling hebben gekregen. Dank aan de coördinatoren die steeds de klussen weer 
hebben ondergebracht of eventueel zelf hebben uitgevoerd en aan alle vrijwilligers voor 
het uitvoeren van de klussen. 
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Alle medewerkers nogmaals bedankt.  

Financiën 
 

J a a r r e k e n i n g 2018 

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 31-12-2018 

 

Activa 2018 2017 Passiva 2018 2017 
Liquide 
middelen     Reserves:     
Bank 16.240 13.690 Algemeen 12.531 11.771 

Kas 84 55 
Nieuwe 
activiteiten 1.750 334 

Kruisposten 52 8 
Machines 
/Inventaris 1.750 2.000 

      
 

    
Diversen 145 592 Diversen 490 240 
Totaal 16.521 14.345   16.521 14.345 
 

1.1. Toelichting Balans : 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan ‘t Gilde. Een deel van het banksaldo 
is op een spaarrekening geplaatst. 

Kruisposten betreft de per 31-12 nog te ontvangen afdracht van de Klussendienst. 
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De activapost diversen betreft de vooruitbetaalde bedragen ad € 145 m.b.t. de 
workshop elektronica. 

Het resultaat van het jaar 2018 bedraagt € 760, hetgeen ten gunste van de algemene 
reserve is gebracht.  

Aan de reserve Nieuwe Activiteiten is € 762 onttrokken ter verbetering van de veiligheid 
in de hobbywerkplaats en vanwege geplande activiteiten in 2019 € 2.178 gedoteerd.  

Aan de reserve Machines/Inventaris is een bedrag van € 430 betreffende nieuwe 
aanschaffingen onttrokken en vanwege te verwachten kosten in 2019 een bedrag van  
€ 180 gedoteerd.  

De passivapost diversen betreft vooruit ontvangen bedragen ad. € 490 m.b.t. de 
workshop elektronica. 

 

    2.       Exploitatierekening 
 
                Baten               Lasten          Resultaat 
Jaar 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Repair Café 2.039 883 1.194 218 845 665 
Hobbywerkplaats 1.331 745 600 406 731 339 
Klussendienst 2.329 2.196 1.857 1.862 472 334 
Overige baten en 
lasten 3.828 5.269 5.116 6.818 -1.288 -1.549 
              
Totaal 9.527 9.093 8.767 9.304 760 -211 
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            2.1      Toelichting Exploitatierekening 

 
 

 
 
 
 
 
 

Baten  Lasten              Resultaat 
2018 2017 

1) Repair Cafe 
Baten: Giften klanten 930 

Workshop elektronica 1110 
Lasten: Kleine apparatuur 17 

Kosten 1000e bezoeker 44 
Kantoorartikelen 30 
Workshop elektronica 1103 

Totaal Repair Café 2040 1194 846 665 

2) Hobbywerkplaats 
Baten: Verhuur aanhanger 125 

Opbrengst gebruik werkplaats 377 
Workshops hobbywerkplaats 829 

Lasten: Onderhoud en vervanging kleine app 119 
Afval 38 
Telefoon 20 
Huishoudelijke zaken 248 
Kosten workshops 176 

Totaal Hobbywerkplaats 1331 601 730 339 

3) Klussendienst 
Baten: Uitgevoerde klussen 2106 

Bijzondere klussen 223 
Lasten: Vergoeding vrijwilligers 1688 

Kosten bijzondere klussen 169 
Totaal klussendienst 2329 1857 472 334 

4) Overige baten en lasten 
Baten: Subsidie gemeente  en Livio 2453 

Clubactie Rabo 442 
Rabo nagekomen i.v.m. Jubileum 600 
Rente 3 
Bijdrage vrijwilligers barbecue 330 
Dotatie reserve Machines 2178 
Dotatie reserve Nieuwe activiteiten 180 
Vrijwilligersdag 440 
Koninklijke onderscheiding 621 
Nieuwjaarsreceptie 189 
Landelijk Gilde 145 
Bankkosten 140 
Verzekeringen 270 
Bestuurskosten 400 
Overige kosten 553 

Totaal overige baten en lasten 3828 5116 -1288 -1549 

Totaal 9528 8768 760 -211 
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Het bestuur dankt alle vrijwilligers hartelijk voor hun inzet het afgelopen jaar. 
 
 
 
 
 
 

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

           
 


