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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 (die 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 die 

(oudere) Haaksbergenaren 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 2021 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 3 coördinatoren bij de Klussendienst: 

 

Frans Satink 

Jan Temmink 

Johan Volker  

 

Eén van de coördinatoren is om gezondheidsredenen gestopt met het coördinatorschap 

bij de Klussendienst. 

Helaas is één van onze gewaardeerde vrijwilligers van de Hobbywerkplaats overleden. 

 

Het totale aantal vrijwilligers bedraagt per 31 december 2021: 55. 
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Wat doet ’t Gilde? 

Er zijn in 2021 een 3-tal onderdelen bij ’t Gilde:   

De oorspronkelijke “adviesfunctie” is niet opgeheven, maar maakt onderdeel uit van de 

3 onderdelen: 

 

a. De Hobbywerkplaats  

In deze goed geoutilleerde werkplaats kunnen met of zonder hulp van de 

vrijwilligers klusjes worden geklaard.  

 

b. De Klussendienst 

Deze dienst verricht op verzoek werkzaamheden in en rond het huis. Hier wordt een 

inkomenstoets gehanteerd. 

 

c. 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.    

 

Daarnaast verzorgt ’t Gilde: 

 

Workshops 

Er zijn mogelijkheden tot het houden van workshops, in het bijzonder op het gebied 

van hout en elektronica.  

 

Projecten 

Op aanvraag helpt ’t Gilde met klussen (binnen of buiten) bij niet commerciële  

instanties. 
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Algemeen 

 

Het coronajaar 2021 is een jaar om zo snel mogelijk te vergeten. Het Repair Café en de 

Hobbywerkplaats zijn maar een paar keer open geweest. Een uitzondering was de 

Klussendienst die in de buitenlucht kon werken waardoor deze mensen een groot 

aantal klussen konden realiseren.  

 

Het niet kunnen functioneren van ’t Gilde werd veroorzaakt door twee lockdowns en 

een avondklok. De inkomsten van het Gilde hebben er niet onder geleden, mede door 

onder andere twee clubacties: van de Rabobank en de Plusmarkt, en de subsidies van 

de gemeente Haaksbergen en Livio. Tevens heeft er een gesprek plaatsgevonden met 

Domijn, die ons voor 2022 een bedrag van € 700 heeft toegezegd. 

 

 

                           aanbieding van de cheque van de Club Support actie van de Rabobank 
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Van Dijkstra Plastics hebben we te horen gekregen dat we tot 2023 op de huidige 

locatie kunnen blijven zitten. 

Voor de vrijwilligers hopen we dat we in 2022 weer meer gebruik kunnen maken van 

het Repair Café en de Hobbywerkplaats zonder gehinderd te worden door nieuwe 

virussen. 

 

DE WBTR 

De Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)  is op 1 juli 2021 ingegaan. De 

overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 

beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten 

verenigingen en stichtingen schaden. Er zijn regels opgesteld over taken 

bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van het bestuur.  

Om op het vlak van aansprakelijkheid en goed bestuur volwaardig te kunnen draaien, 

heeft het bestuur van ‘t Gilde heeft op 28 juni 2021 een bestuursreglement gemaakt 

dat door het gehele bestuur is ondertekend.  

Er zijn goede regels en afspraken gemaakt om onbehoorlijke zaken tegen te gaan. De 

vrijwilligers van ’t Gilde hebben het document ontvangen. Voor belangstellenden is het 

reglement beschikbaar en kan opgevraagd worden bij de secretaris.  

In 2022 zullen onze statuten bij de Notaris worden vernieuwd.  
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De website www.gildehaaksbergen.nl 

In 2021 heeft de website een vernieuwing ondergaan. Er ontstond een geheel nieuwe 

uitstraling, o.a. voorzien van aanmeldbuttons voor nieuwe vrijwilligers, het aanmelden 

voor workshops of het vragen van informatie. We hopen dat de website binnenkort kan 

worden voorzien van veel nieuwe informatie.   

 

  

http://www.gildehaaksbergen.nl/
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1. De Hobbywerkplaats  

 

Het kalenderjaar 2021 was een heel bijzonder jaar.  

Door de opgelegde maatregelen van de overheid is de Hobbywerkplaats lange tijd 

gesloten geweest. Hierdoor konden we geen workshops houden en was de 

Hobbywerkplaats slechts een korte periode toegankelijk voor bezoekers.  

Ook voor de vrijwilligers werd de ruimte gesloten.  

 

Het sleutelplan en uitgifte nieuwe sleutels voor de Hobbywerkplaats. 

Ook omdat er te veel sleutels in omloop waren zijn de in omloop zijnde 

toegangssleutels ingenomen. Vervolgens is er een gecertificeerd cilinderslot geplaatst. 

Tevens is er een nieuw sleutelplan gemaakt, om te gaan gebruiken wanneer er weer 

zou worden geopend. De coördinator van de Hobbywerkplaats beheert het sleutelplan.   

Alle bestuursleden hebben een sleutel ontvangen, alsook de vrijwilligers die tijdelijk 

toegang moeten krijgen tot de Hobbywerkplaats om hun voorbereidend werk te doen. 

Elke ontvanger van een sleutel heeft een sleutelovereenkomst getekend.  

Vrijwilligers die in de Hobbywerkplaats wilden klussen in de coronacrisis konden de 

sleutel lenen bij de coördinator.  

 

In het najaar is de Hobbywerkplaats tijdelijk weer open geweest. 

Vanaf dat moment waren er twee sleutels beschikbaar voor de dienstdoende 

toezichthouders. Deze zorgden ervoor dat de sleutels werden doorgegeven aan de 

volgende toezichthouders. 

 

 

Toezichthouders 

Het aantal toezichthouders is met drie verminderd, 

één toezichthouder is helaas overleden, twee 

toezichthouders zijn om diverse reden geen 

toezichthouder meer. Omdat we een drietal 

toezichthouders minder hebben, worden de huidige 

toezichthouders vaker ingezet. 

Het bestuur heeft de intentie om nieuwe “jonge 

vrijwilligers” te werven. 

 

 

een eerder gehouden workshop 
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Kerststal voor Het Saalmerink 

In het najaar werden we door het 

Saalmerink gevraagd of we een nieuwe 

Kerststal konden maken, de huidige 

Kerststal was aan vervanging toe.  

 

Een aantal van onze vrijwilligers heeft, 

met inachtneming van de coronaregels 

een prachtige nieuwe Kerststal 

gemaakt.  

 

Ze hebben gezamenlijk getimmerd, 

verlichting aangebracht en 

geschilderd.  

 

De waardering vanuit het Saalmerink 

was geweldig.    

             de kerststal voor locatie het Saalmerink van Livio 

 

Aanpassingen in de sanitaire ruimte 

Om de hygiëne in de Hobbywerkplaats te verhogen gebruiken we geen katoenen 

handdoeken meer. Ter vervanging hebben we in de toiletruimte een papieren 

handdoekenautomaat geplaatst, en Blokker Haaksbergen heeft ons een prullenbak 

geschonken voor de vuile papieren handdoeken.  

 

Thermostaatkranen geplaatst 

In december zijn in opdracht van Dijkstra Plastics, de eigenaar van het pand, de 

thermostaatkranen van de cv. installatie vervangen door Borggreve. 

 

Het afval 

Bij onze vorige buren, Combideuren, konden wij het afval uit de Hobbywerkplaats gratis 

storten. Na de verhuizing van Combideuren verviel deze mogelijkheid.  We huren nu 

een restafval container 240 liter van Twente Milieu, deze moet vier-wekelijks worden 

aangeboden. 
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2. Het Repair Café  

Het corona-virus 

heeft ook in 2021 

een stempel op ’t 

Gilde, maar zeker 

ook op het Repair 

Café gedrukt. 

Welgeteld zijn er 

alleen in oktober en 

november een 

tweetal zittingen 

gehouden. We 

hebben daarbij totaal 43 klanten mogen verwelkomen en een opbrengst van € 174,25 

kunnen noteren. 

Per 31 december 2021 zijn er 17 vrijwilligers bij het Repair café. 

Er zijn 4 vrijwilligers om verschillende redenen gestopt en wij hebben 2 nieuwe 

vrijwilligers kunnen verwelkomen. Het aantal kan nog toenemen, omdat enkele 

intakegesprekken met kandidaat-vrijwilligers nog moeten plaatsvinden, maar door 

corona even uitgesteld zijn. 

Door corona zijn in 2021 de volgende activiteiten niet gehouden: 

- Workshops elektronica aan leerlingen van 9 t/m 13 jaar; 

- De verlichtingsactie voor basisschoolleerlingen voor de groepen 6 t/m 8; 

- Het slijpen van (tuin)gereedschap; 

- De maandelijkse zittingen van het Repair Café, met uitzondering van oktober en 

november.   

       

Ten aanzien van de fietsverlichtingsactie hebben wij geconstateerd, dat commerciële 

bedrijven bij meerdere basisscholen de taken hebben overgenomen.  

 

Wij proberen in 2022 in overleg met de gemeente toch weer deze activiteit naar ons toe 

te halen.  
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    Resultaten Repair Café 2021 

 

 
Reparatiestatus aangeboden 
goederen  

 
Gerepareerd 24     

Niet te repareren 18     

Doorverwezen naar Hobbywerkplaats 0     

Meegenomen door reparateur 0     

Komt volgende sessie terug 1     

Nog in behandeling 0     

Totaal 43     

      

      

 
Categorieën aangeboden 
goederen   

Elektrisch 38     

Kledingstuk 1     

Fiets 0     

Meubelstuk 2     

Anders 2     

Totaal 43     

      

      

      

       Aanbod per maand    

Januari 0     

Februari 0     

Maart 0     

April 0     

Mei 0     

Juni 0     

Juli 0     

Augustus 0     

September 0     

Oktober 21     

November 22     

December 0     

Totaal 43     

      

      

Klanten per maand 21,5     

      

Reparatie percentage 55,8     
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 waardering vragen, maar het wel hebben verdiend!  

 ’t Gilde is trots op deze mensen. 

 

 

  

 

 

Totaal overzicht 7 jaar Repair Café Haaksbergen      

                  

          

 Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021  

          

 Aanbod per jaar 250 245 278 213 350 156      43  

 Reparatie percentage 56 54 56 64 70 63      56  

 Klanten per maand 21 24 23 18 29 26      22  

          

          

 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

250 245

278

213

350

156

43
56 54 56

64 70
63

56

21 24 23 18
29 26 22

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

7 jaar Repair Café Haaksbergen

Aanbod per jaar

Reparatie percentage

Klanten per maand
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3. De Klussendienst 

 

2021 was, evenals 2020 het jaar waar voorzichtigheid i.v.m. corona de boventoon heeft 

gevoerd.  

Het afgelopen jaar was voor onze vrijwilligers, maar ook voor de aanvragers via 

Noaberpoort oppassen voor dit virus. Mondkapjes op en 1,5 meter afstand was steeds 

van toepassing en de binnenklussen werden zoveel mogelijk vermeden. 

Ondanks de beperkingen is 2021 een topjaar geweest dat heeft geleid tot 270 klussen 

van max. 3 uur. 

Omdat we niet naar binnen wilden gaan werd de koffie tussendoor buiten geserveerd.  

 

In het afgelopen jaar is een gewaardeerde coördinator van de Klussendienst om 

gezondheidsredenen gestopt als coördinator. 

Samen met het bestuur en de overige coördinatoren hebben we op gepaste wijze 

afscheid van hem genomen bij de Klussendienst. In de eerste daaropvolgende 

vergadering met de coördinatoren is afgesproken dat we geen nieuwe coördinator gaan 

zoeken en het aantal op 4 laten.  

Deze 4 coördinatoren gaan nu 1 x per 4 weken de klussen ophalen bij de Noaberpoort.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            baan voor scootmobiel gemaakt 

 

 

Nu 2022 op de kalender staat hopen wij de kleine binnenklussen zoals schilder- en 

behangwerk weer op te pakken. 

 

Tot slot dank aan alle vrijwilligers en coördinatoren voor het vele werk in 2021.  
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4. Financiën 

 

 

 

J a a r r e k e n i n g 2021 

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 31-12-2021 

 

  

per 31-12-2021

Activa Passiva

Liquiditeiten

Bank 1.316

Bank spaarrekening 19.503

Kas 19

Kruisposten 20

Reserves

Algemene Reserve 15.387

Reserve Machines Inventaris 1.750

Reserve Nieuwe Activiteiten 1.750

Reserve verhuizing      P.M.

Vooruitbetaalde kosten 345

Resultaat 1.586

Totaal 20.838 20.838
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1.1. Toelichting Balans: 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van ‘t Gilde. Een deel van het banksaldo 

is op een spaarrekening geplaatst. 

 

De kas betreft de kas van de hobbywerkplaats. 

De Kruisposten betreft een dubbel betaalde factuur, die in 2022 wordt terugbetaald. 

Het resultaat van het jaar 2021 bedraagt € 1.586, hetgeen ten gunste van de algemene 

reserve wordt geboekt.  

Aan de reserve Nieuwe Activiteiten heeft geen onttrekking plaatsgevonden.   

Aan de reserve machines inventaris heeft geen onttrekking plaatsgevonden.  

 

Vooruitbetaalde kosten zijn de kosten van het eindejaarsgeschenk. 

 

2. Exploitatierekening 2021 

 

2021             

  Begroot Realisatie Begroot Realisatie Begroot Realisatie 

           baten 

   

lasten    resultaat    

Repair Café 1.200 174 600 38 600 136 

Hobbywerkplaats 600 206 825 386 -225 -180 

Klussendienst 1.800 2.712 1.490 2.212 310 500 

PR Communicatie 0 0 350 0 -350 0 

Overige baten en 

lasten 3.193 3.812 2.225 2.682 968 1.130 

Totaal 6.793 6.904 5.490 5.318 1.303 1.586 
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2.1 Toelichting exploitatierekening 

 

Het jaar 2021 startte met een lockdown veroorzaakt door de coronacrisis. Daarom 

heeft het bestuur ertoe besloten voor 2021 geen definitieve begroting vast te stellen. 

Wel hebben we een voorlopige opgesteld. Gezien de zeer onduidelijke situatie in 2021 

is deze niet vastgesteld, echter wel in de cijfers opgenomen. In de hieraan 

voorafgaande tabel is duidelijk dat dit een verstandig besluit is geweest.  

Gelukkig kan de Klussendienst, ook als Corona heerst wel functioneren. De 

medewerkers zijn voldoende in staat om afstand te bewaren waardoor een groot deel 

van de klussen uitgevoerd kon worden. In de voorlopige begroting werd nog rekening 

gehouden met een regelmatige lockdown. Via Noaberpoort werd een nog groter aantal 

klussen dan in 2020 aangevraagd, 270 daarvan werden uitgevoerd.  

 

Het Repair Café heeft dit jaar, in verband met Corona, slechts 2 keer plaatsgevonden.  

Ook voor de inwoners van Haaksbergen die regelmatig van de hobbywerkplaats en/of 

het Repair Café gebruik maken is het jaar 2021 een jaar om, in relatie met ’t Gilde, snel 

te vergeten.  

 

Gelukkig heeft het voor zover ons bekend de vrijwilligers van ’t Gilde niet persoonlijk 

getroffen.  

Voor de hobbywerkplaats hadden we gerekend op minstens één workshop. Helaas is 

ook dat niet gelukt.  

Ook dit jaar kon de hobbywerkplaats, ondanks het geplaatste ventilatiesysteem, helaas 

maar in beperkte mate worden ingezet voor vrijwilligers, workshops en derden t.b.v. 

hun hobby.  

 

Deze zaken hebben in het jaar 2021 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.  

Ook van de Plus Veldmaat hebben we een bijdrage mogen ontvangen.  

 

Het resultaat over 2021 was positief.  
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Repair Cafe Begroot Realisatie Begroot Realisatie

Omschrijving                   Baten in € Omschrijving                  Lasten in €

Vrije giften incl. slijpen 750 174 Klein materiaal 0

Vrije gift Slijpen 450 0 Klein Inventaris 150 0

Cursus elektronica 0 0 Kosten workshop elektronica 450 38

Kopieerkosten 0

Sub-totaal 1.200 174 600 38

Resultaat 600 136

Totaal 1.200 174 1.200 174

Hobbywerkplaats Begroot Realisatie Begroot Realisatie

Omschrijving                   Baten in € Omschrijving                  Lasten in €

Aanhanger verhuur 100 40 Onderhoud 200 277

Klanten 100 41 Machines/ inventaris 150 0

Opbrengst workshops 400 125 Stort afval 25 0

Kosten workshops 400 109

Onvoorzien 50

Sub - totaal 600 206 825 386

Resultaat -225 -180

Totaal 600 206 600 206

Klussendienst Begroot Realisatie Begroot Realisatie

Omschrijving                   Baten in € Omschrijving                  Lasten in €

Bijzondere klussen 200 205 Kosten bijz. klussen en overige 180

Klussen 1.600 2.507 Vrijwilligers 1.440 2.032

Onvoorzien (spoel, visitekrtjes) 50 0

SubTotaal 1.800 2.712 1.490 2.212

Resultaat 310 500

Totaal 1.800 2.712 1.800 2.712

PR Communicatie Begroot Realisatie Begroot Realisatie

Omschrijving                   Baten in € Omschrijving                  Lasten in €

0 Opzet plan en nieuwsbrief 250

Verspreiding folder 100 0

Sub - totaal 0 350 0

Resultaat 0 -350 0

Totaal 0 0 -350 0

Specificatie overige Begroot Realisatie Begroot Realisatie

Omschrijving                   Baten in € Omschrijving                  Lasten in €

Subsidie Gemeente 1.700 1.760 Nieuwjaarsreceptie 150 328

Subsidie Livio 693 693 Ov. Bestuurs kosten 250 1.104

Clubkasactie 800 1.211 Kosten/rente  bank 150 139

Rente 2 Kantoorartikelen 0

Aktie plus Veldmaat 146 Kerstgeschenk 345

Kosten vrijw dag 750 50

Huishoudelijke artikelen 150 71

Landelijk Gilde 75 73

Verzekeringen 250 272

Onk. Verg. coord. Vit beurs 400 300

Onvoorzien 50

Sub - totaal 3.193 3.812 2.225 2.682

Resultaat 968 1.130

Totaal 3.193 3.812 3.193 3.812

totalen 6793 6904 5490 5318

Resultaat 1303 1586
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Op deze pagina’s de brochure van ’t Gilde. 

Wilt u een brochure of informatie ontvangen? 

Stuurt u dan een e-mail naar secretaris@gildehaaksbergen.nl 

 

 

 

 

  

mailto:secretaris@gildehaaksbergen.nl
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We zullen over 2021, net als 2020, nog vaak spreken als een jaar van eenzaamheid, 

moedeloosheid en verdriet en hopen dat het jaar 2022 rooskleuriger 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.  

 

 

En last but not least: toch een zeer positief moment: 

 

Toen het NET weer even mocht, hebben enkele enthousiaste vrijwilligers een fietstocht 

uitgezet naar het prachtige buitengebied van Haaksbergen. 

Het was een gezellige ongedwongen middag met prachtig weer! 

De Rietschors 

 

 

 

 


