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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.
De oorsprong van Stichting ’t Gilde Haaksbergen
In 1992 is onder de vlag van ‘Welzijn Ouderen Haaksbergen’ de eerste aanzet tot de
oprichting van ’t Gilde tot stand gekomen. Er bleek namelijk in Haaksbergen een
behoefte te bestaan aan mogelijkheden, met name voor ouderen om na de
pensionering actief te blijven. Het uitgangspunt was om de beroepsmatig opgebouwde
deskundigheid in dienst te stellen van de Haaksbergse gemeenschap.

Veelal ging het dan om kleine karweitjes en andere vormen van dienstverlening. Tegen
een minimale vergoeding konden mensen ‘met een kleine beurs’ van deze diensten
gebruik maken.
Na vele locatiewisselingen is ’t Gilde uiteindelijk aan de Industriestraat neergestreken
en heeft het zich tot een gedegen organisatie gevormd.

Vanuit deze thuishaven worden er tal van activiteiten ontwikkeld, die de
oorspronkelijke vorm uit 1992 ver overstijgen. In het begin werd in Haaksbergen nog
maar mondjesmaat de hulp van ’t Gilde ingeroepen. Vraag en aanbod werden op elkaar
afgestemd. Sinds de uitbreiding met de Hobbywerkplaats, de Klussendienst (dat vooral
uit tuinonderhoud bestaat) en het ‘Repair Café’ is de bekendheid van ’t Gilde echter
sterk toegenomen en heeft ’t Gilde’ zich van een stevige verankering bij de inwoners
van Haaksbergen verzekerd.

Er wordt binnen de organisatie voortdurend gezocht naar uitbreiding van activiteiten
en daarbij wordt niet alleen gedacht aan aspecten binnen de klussendienst, maar ook
aan de participatie van belangstellenden in de Hobbywerkplaats.
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Daar leren potentiële klussers onder leiding van deskundigen met materialen en
gereedschappen om te gaan. De ervaring toont, dat het toch een voldaan gevoel geeft
om bijvoorbeeld zelf een meubelstuk(je) te creëren. Hoewel al steeds meer vrouwen de
weg naar de Hobbywerkplaats vinden, zou een grotere toeloop uit deze groep worden
toegejuicht.

Inmiddels is ’t Gilde tot een Stichting verheven. Er is een verregaande samenwerking
met de Noaberpoort in Haaksbergen, onderdeel van gemeente Haaksbergen dat
(oudere) Haaksbergen begeleidt in hun woon- of thuissituatie. Het blijkt, dat deze
geledingen elkaar goed aanvullen en zelfs versterken.

De Stichting bestaat uit:
Bestuursleden, coördinatoren en overige vrijwilligers.
Het bestuur in 2020 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 2020 is 60.
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Algemeen
Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Een jaar van onzekerheden, afzien en
eenzaamheid. Voor de vrijwilligers viel een mooi stuk invulling van hun tijd en de
mooie contacten weg.
Het zal de boeken in gaan als het corona jaar.
Maar het was ook een jaar van creativiteit en saamhorigheid.
Tijdens de eerste golf in maart zijn bijna al de activiteiten van ’t Gilde stil komen te
liggen: geen Hobbywerkplaats, geen volledige Klussendienst, geen Repair Café, geen
workshops meer voor kinderen en volwassen.
De Klussendienst kon in de buitenlucht wel op pad en dat werd ook gedaan.
De zomer bracht weer lucht, de besmettingen daalden en er ontstond de verwachting
dat we na de vakantie voorzichtig weer op konden gaan starten. Voorzichtig en met in
acht neming van de vereiste maatregelen is het Repair Café beperkt open gegaan.
Echter niets bleek minder waar: we rolden al snel in de tweede golf.
Dit had voor het ’t Gilde de nodige consequenties, vooral omdat de grootste groep van
onze vrijwilligers in de risicogroep vallen.
Toch waren er ook positieve berichten. In de werkplaats en de kantine werd de
ventilatie aangepakt met goedkeuring van Dijkstra Plastics (de nieuwe eigenaar van het
pand). Een veilige omgeving is een voorwaarde voor onze vrijwilligers, maar ook voor
de bezoekers/klanten.
Het aantal vrijwilligers (60) is ’t Gilde trouw gebleven, we hebben geen afmeldingen
hoeven te noteren; hieruit mogen we concluderen dat ’t Gilde zich mag verheugen in
een mooie groep mensen, die ondanks alles solidair is. ’t Gilde staat en valt met die
groep!
Hopelijk zijn er in 2021 perspectieven voor de herstart van de activiteiten en hebben
we nog veel mooie jaren te gaan.
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Wat doet ’t Gilde?
Er zijn in 2020 een 3-tal onderdelen bij ’t Gilde.
De oorspronkelijke “adviesfunctie” is niet opgeheven, maar maakt onderdeel uit van de
3 onderdelen:
1. De Hobbywerkplaats
In deze goed geoutilleerde werkplaats kunnen met of zonder hulp van de vrijwilligers
klusjes worden geklaard.
2. De Klussendienst
Deze dienst verricht op verzoek werkzaamheden in en rond het huis. Hier wordt een
inkomenstoets gehanteerd.
3. 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 mogelijkheden tot het houden van workshops, in het bijzonder op het
gebied van hout en elektronica.

-

In de eerste twee maanden
van 2020 vond er nog een
workshop Elektronica voor
de jeugd plaats. Met een
deelname van 20 kinderen
(16 jongens en 4 meisjes)
werd de workshop gegeven.
Het was een enthousiaste
groep, die de werkstukjes
eerder af had dan binnen de begeleiding was gepland. Door de corona-crisis
kon de workshop niet worden afgerond. De begeleiding heeft de laatste
projecten zelf afgerond en de werkstukken zijn door de ouders bij de
Hobbywerkplaats opgehaald.
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Toch een paar positieve zaken:


Voor de klussendienst zijn er uit de aanvragen bij Noaberpoort toch nog een
behoorlijk aantal klussen van max. 3 uur voortgekomen. Zie de tabel
verderop.



Er werden ondanks de definitieve sluiting van het Repair Café in september
2020 vanwege corona, 166 klanten (inclusief 10 klanten bij een zitting voor
het slijpen van tuingereedschap) door het Repair Café geholpen.

3. De Hobbywerkplaats
In januari heeft Probeg groothandel voor montagematerialen een voorlichtingsmiddag
verzorgd voor onze vrijwilligers. Onder grote belangstelling heeft Gudo Bauhuis,
directeur van Probeg, uitleg gegeven over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van montagematerialen. Tevens was er gelegenheid om een aantal producten uit te
proberen. Het was al met al een leerzame middag.
In het voorjaar hebben een tweetal vrijwilligers op verzoek van Frank de Heus van de
Franciscus van Assisi parochie, stokken gemaakt voor de Palmpasen. Deze werden
gebruikt tijdens de Palmpasenoptocht voor kinderen.
In juni hebben een drietal vrijwilligers opstapkisten en een timmertafel gemaakt voor
de basisschool “de Kameleon”. Twee vrijwilligers hebben de kisten en tafel gemaakt, en
een derde vrijwilliger heeft deze keurig gelakt. De opstapkisten worden door de
kinderen gebruikt als verhoging tijdens een presentatie. De timmertafel wordt door de
groepen 1 en 2 gebruikt om aan te kunnen timmeren.
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In september zijn twee vrijwilligers een aantal
dagen bezig geweest om een ventilatiesysteem aan
te brengen in de hobbywerkplaats en kantine.
Hierdoor wordt er aan de ventilatie-eisen van de
overheid i.v.m. corona voldaan. Het
ventilatiesysteem is achter het plafond
aangebracht, hierdoor niet zichtbaar. Dijkstra
Plastics, de eigenaar van het pand heeft
goedkeuring verleend voor deze ventilatie.
In december hebben twee vrijwilligers thuis een
tweetal “Muizenmeppers” gemaakt voor het
Saalmerink. Dit is een behendigheid/reactie spel voor de bewoners van het Saalmerink.
Eén vrijwilliger heeft de
“Muizenmeppers” gemaakt, de
ander heeft ze prachtig gepimpt.
Het personeel van het
recreatieteam en de bewoners
waren er ontzettend blij mee.
Al met al hebben er toch nog een
aantal activiteiten plaats
gevonden in de Hobbywerkplaats.
We hebben telkens de vrijwilligers
gevraagd of men wel wilde deelnemen aan deze activiteiten. Indien men het liever niet
wilde (i.v.m. corona) zou dit ook geen enkel probleem zijn. De coronavoorschriften
werden strikt in acht genomen.
Gelukkig hebben wij op deze manier toch nog iets kunnen betekenen voor de
Haaksbergse gemeenschap.

Jaarverslag 2020 ’t Gilde Haaksbergen

pag. 6

NEN 3140 keuring voor machines in de
hobbywerkplaats
Westendorp Machines heeft op 24 februari 2020 de machines
in de hobbywerkplaats gecontroleerd conform de NEN 3140
norm. Alles is nu weer up-to-date. De handcirkel van de
Klussendienst zal nog aan een onderzoek worden
onderworpen.
Het overige handgereedschap zal volgend jaar aan de beurt
zijn.

Het Repair Café
Het jaar 2020 was door het corona-virus ook voor het Repair Café van het Gilde een
bijzonder jaar.
Het eerste
lustrum van
het Repair
Café is op
bescheiden
wijze gevierd.
Op 8 januari
2020 hebben
de vrijwilligers van het repair café het 5-jarig bestaan
gevierd met een stuk taart bij de koffie/thee. De
taart met het logo van ’t Gilde is door bakker Vrielink
geschonken.
De klanten werden op die morgen verrast met een
petit-four bij de koffie/thee.
In de eerste drie maanden hebben wij 102 klanten (inclusief 10 voor uitsluitend het
slijpen van tuingereedschap) kunnen helpen, die totaal aan giften € 419,85 binnen
brachten.
Vanaf april tot en met juni was het Repair Café gesloten. In juli is onder strenge
voorwaarden het Repair Café weer geopend. Door één keer in de 14 dagen een zitting
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te hebben, waarbij maximaal “slechts” 6 reparateurs beschikbaar waren hebben wij tot
en met 9 september 6 zittingen kunnen houden. In totaal kwamen er 64 klanten en die
zorgden voor een opbrengst van € 318,35.
Woensdag 12 augustus jl. hebben wij de 1.500ste klant op de zitting van het Repair Café
ontvangen. Ondanks de corona-tijd, hebben wij toch binnen 2 jaren 500 klanten in het
Repair Café geholpen. Door de beperkte openingen en de hulp van minder reparateurs
per zitting kwam het signaleren van de 500ste klant als een verrassing. De verrassing
was des te groter, toen wij constateerden, dat onze eigen vrijwilliger Johan Lammers de
gelukkige was.
De 166 aangeboden producten bestonden uit 119 elektrische apparaten, 4 fietsen, 3
meubelstukken en 40 overige attributen (waaronder geslepen tuingereedschap). Van de
aangeboden gebruiksgoederen kon 63,5% worden gerepareerd. Een percentage waarop
de reparateurs trots mogen zijn.
Om de resultaten in de afgelopen 6 jaar bij het Repair Café goed in beeld te krijgen is
onderstaand overzicht bijgevoegd.
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Het jaar 2020 geeft ten opzichte van de voorgaande jaren een enigszins vertekend
beeld mede door alle beperkingen in verband met de corona-crisis. En helaas zal ook
2021 voor hopelijk een deel in het teken staan van de bestrijding van het corona-virus.
Het aantal vrijwilligers van het Repair Café bedraagt per 1-1-2021 19.

Cursus slijpen
Op 15 februari jl. zijn een aantal mensen van ’t Gilde de technieken van het slijpen van
(tuin)gereedschap bijgebracht. De cursus werd verzorgd door enkele van onze eigen
vakbekwame vrijwilligers. Het was een leerzame middag. Tijdens de
zaterdagopenstellingen van voorjaar 2020 en de reguliere Repair Café ochtenden zou
er gelegenheid zijn voor belangstellende Haaksbergenaren om hun (tuin)gereedschap
te laten slijpen. Dit is om de bekende reden niet doorgegaan. Door de corona-crisis is
“slechts” 1 x op zaterdagochtend een slijpochtend gehouden. 10 klanten hebben
hiervan gebruik gemaakt.

De Klussendienst
2020 zal de boeken ingaan als het jaar van corona. Corona heeft de hele wereld op zijn
kop gezet.
Ook voor ’t Gilde zijn er hierdoor vele beperkingen zoals voor Repair Café,
Hobbywerkplaats tot Klussendienst.
In overleg met Noaberpoort zijn wij 12 maart gestopt met het uitvoeren van klussen dit
tot bescherming van onze vrijwilligers en de aanvragers/sters.
Toen in mei het aantal besmettingen terug liep heeft het bestuur in de vergadering
d.d. 4 juni 2020 besloten om met een protocol de klussen in de buitendienst weer op
te pakken en ook de Noaberpoort was daar blij mee. In week 24 (9juni) zijn we met de
buitendienst weer opgestart.
Omdat de oudere mensen door corona meer binnen zaten en steeds naar buiten keken
was het onkruid voor velen een doorn in het oog. Door het weer oppakken van de
buitenklussen hebben wij veel mensen weer blij gemaakt. Door een prima protocol, op
gesteld door het bestuur, waarbij de uitvoerder niet naar binnen ging om eventueel een
kopje koffie te drinken, bleef het contact beperkt.
Allen hadden begrip voor de situatie maar werd het praatje bij de koffie als een gemis
ervaren. Hopelijk kunnen wij het komende jaar weer als vanouds met deze mensen
omgaan.
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Ontzettend blij was de bewoner van dit appartement voor het aanleggen van een baan
voor zijn scootmobiel, door enkele mensen van onze Klussendienst.

Overzicht 10 jaar klussen
Daar waar ’t Gilde inmiddels haar 25 jarig bestaan heeft gevierd, zijn er van de
afgelopen 10 jaar gegevens verzameld over het aantal aanvragen voor de
Klussendienst.
Er zit een stijgende lijn in de aantallen klussen vanaf 2010. Waar in 2010 het aantal
120 was, liep dat tot uiteindelijk op tot 240 in het jaar 2019. Ondank alle beperkingen
zijn in 2020 toch nog een behoorlijk aantal klussen uitgevoerd. Het waren in dat jaar
alleen tuinklussen.
Het totale aantal in de afgelopen 10 jaar is 1800. Een respectabel aantal.
In onderstaande grafiek zijn de aantallen van de afgelopen 10 jaar weergegeven.
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Overzicht 10 jaar klussen
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Het is niet uit te drukken hoeveel waarde gehecht mag worden aan deze
Klussendienst.
Alle lof voor de mensen die onopvallend hun werk doen, in de anonimiteit
blijven, geen waardering vragen, maar het wel hebben verdiend!
’t Gilde is trots op deze mensen.
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Vitaliteitsbeurs 8 maart 2020.
’t Gilde was vertegenwoordigd zijn op de Vitaliteitsbeurs in de Bouwmeester te
Haaksbergen. Een groot aantal vrijwilligers waren bereid om te helpen bij de opbouw
en afbouw en ook om de stand te bemensen. Wij hadden een dubbele stand (4,40
meter lang).
De nadruk werd gelegd op de workshops Er waren diverse attributen tentoongesteld,
die ooit bij ’t Gilde gemaakt zijn. De overige geledingen van ’t Gilde kregen ook
voldoende aandacht.
Er waren folders/flyers, het TV
scherm voor de promotie van de
stand. De kinderen mochten een
button uitzoeken, die ter plekke
werd gemaakt, er was een puzzel
met een Gilde pen als prijsje.
Bezoekers konden raden hoeveel
blokken hout in een mand zaten,
daar was ook een prijs aan
verbonden. De winnares van de prijsvraag heeft de prijs (een doos Kapla blokken) uit
handen van ’t bestuur aangereikt gekregen. De panelen die bij het Repair Café staan
opgesteld zijn vernieuwd, speciaal voor de beurs. Kortom, er is veel werk verricht. ’t
Gilde had niet te klagen over belangstelling.
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Financiën
‘t Gilde neemt elk jaar deel aan de Rabo Clubsupport actie. Dit jaar mocht
iedereen 5 stemmen verdelen, waarvan maximaal 2 aan één bepaalde
organisatie, in ons geval ’t Gilde.
Velen hebben hun stem aan ‘t Gilde gegeven. Naast de vrijwilligers hebben ook
veel niet- vrijwilligers op het Gilde gestemd en dat heeft positief uitgepakt.
Het heeft er namelijk toe geleid dat we dit
jaar een bedrag van € 1000,97 zullen
ontvangen. Vorig jaar was dat € 661.
In deze Coronatijd hebben we zeer weinig
inkomsten en hebben we een behoorlijk
bedrag moeten besteden aan de ventilatie van de werkplaats en de kantine. Dus
deze extra inkomsten komen ook heel goed van pas.
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Financiën
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De flyer is dit jaar in geheel Haaksbergen verspreid bij o.a. huisartsen, apotheken, De
Noaberpoort, VVV, en diverse Haaksbergse ondernemers.
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We zullen over 2020 nog vaak spreken als een jaar van moedeloosheid, verdriet voor
velen, eenzaamheid en hopen dat het jaar 2021 rooskleurig zal worden, met veel mooie
contacten.
We willen de vrijwilligers die hun inzet hebben gegeven in het afgelopen jaar hartelijk
dankzeggen, in de hoop dat onze vrijwilligers weer met frisse moed zullen starten
wanneer het ons is toegestaan.
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Financiën:

Exploitatierekening
Stichting ’t Gilde Haaksbergen
2020
Begroot Realisatie Begroot Realisatie Begroot Realisatie
baten
lasten
resultaat
Repair Cafe
2.050
1.053
1.150
778
900
275
Hobbywerkplaats
1.350
760
1.370
1.241
-20
-481
Klussendienst
2.600
1.874
2.130
1.589
470
285
PR Communicatie
0
0
350
134
-350
-134
Overige baten en lasten
2.943
3.456
3.000
3.257
-57
199
Totaal
8.943
7.143
8.000
6.999
943
144

Toelichting exploitatierekening
Het jaar 2020 stond in het teken van de Coronacrisis. Dat heeft de vrijwilligers, maar in hoge
mate ook de gebruikers van het Gilde geraakt. De verschillende onderdelen hebben
daardoor marginaal kunnen functioneren:
Gelukkig heeft de klussendienst nog een behoorlijk aantal klussen uit kunnen voeren, zodat
bij veel gebruikers tuinen en overige klussen zijn afgerond. Het Repair Café heeft slechts in
het eerste en derde kwartaal jaar nog reparaties uit kunnen voeren.
De hobbywerkplaats kon, mede in verband met ventilatieproblemen, in beperkte mate
worden ingezet voor vrijwilligers, workshops en derden t.b.v. hun hobby.
Daarom hebben we de hobbywerkplaats voorzien van een ventilatiesysteem zodat we,
indien de beperkingen worden opgeheven, wederom gebruik kunnen maken van die ruimte,
ook ten behoeve van vergaderingen.
Deze zaken hebben in het jaar 2020 natuurlijk ook een rol gespeeld bij de financiële
resultaten. Gelukkig hebben onze subsidieverstrekkers ons niet in de steek gelaten en
hebben we daarnaast van de Rabobank Clubkasactie een aanmerkelijk hogere bijdrage
ontvangen, waardoor we toch nog een positief resultaat ( 144 euro) hebben gerealiseerd.
Repair Cafe
Omschrijving
Vrije giften incl. slijpen
Vrije gift Slijpen
Cursus elektronica

Begroot

Sub-totaal
Resultaat
Totaal
Hobbywerkplaats
Omschrijving
Aanhanger verhuur
Klanten
Opbrengst workshops

Sub - totaal
Resultaat
Totaal

Realisatie
Baten in €
Omschrijving
1.200
681 Klein materiaal
57 Klein Inventaris
850
315 Kosten workshop elektronica
Kopieerkosten
Verlichtingsactie
2.050
1.053
2.050

Begroot

1.053

Realisatie
Baten in €
Omschrijving
100
109 Onderhoud
500
111 Machines/ inventaris
750
540 Stort afval
Kosten workshops
Onvoorzien
1.350
760
1.350

760

Begroot

Realisatie
Lasten in €
250
750

150
1.150
900
2.050
Begroot

12
163
591
12
778
275
1.053

Realisatie
Lasten in €
650
689
450
314
20
8
200
230
50
1.370
1.241
-20
-481
1.350
760

Klussendienst
Omschrijving
Bijzondere klussen

Begroot

Realisatie
Begroot
Realisatie
Baten in €
Omschrijving
Lasten in €
500
294 Kosten bijz. klussen en overige
261
Vrijwilligers
2.080
1.264
2.100
1.580 Onvoorzien (spoel, visitekrtjes)
50
64
2.600
1.874
2.130
1.589
470
285
2.600
1.874
2.600
1.874

Begroot

Realisatie
Baten in €
0

Klussen
SubTotaal
Resultaat
Totaal
PR Communicatie
Omschrijving

Sub - totaal
Resultaat
Totaal
Specificatie overige
Omschrijving
Subsidie Gemeente
Subsidie Livio
Clubkasactie
Rente

Sub - totaal
Resultaat
Totaal
totalen

Begroot
Omschrijving
Opzet plan en nieuwsbrief
Verspreiding folder

0
0
Begroot

0
0

Realisatie
Baten in €
Omschrijving
1.700
1.760 Nieuwjaarsreceptie
693
693 Ov. Bestuurs kosten
550
1.001 Kosten/rente bank
2 Kantoorartikelen
75 jaar bevrijding
Kerstgeschenk
Kosten vrijw dag
Huishoudelijke artikelen
Landelijk Gilde
Verzekeringen
Onk. Verg. coord. Vit beurs
Ventilatie/ onvoorzien
2.943
3.456

Realisatie
Lasten in €
250
100
134
350
134
-350
-134
-350
-134

Begroot

2.943

3.456

Realisatie
Lasten in €
400
181
400
188
150
139
106
357
348
750
0
350
110
150
73
250
265
400
523
150
967
3.000
3.257
-57
199
2.943
3.456

8943

7143

8000

6999

943

144

Resultaat

