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Van de voorzitter
Beste mensen,
Na meer dan 5 jaar neem ik per 1 maart 2021 afscheid van het Gilde en de
Stadsambassadeurs. Het waren 5 mooie jaren waar ik met veel plezier en genoegen op
terugkijk. De tijd is omgevlogen.
Het was een geweldige ervaring om met velen van jullie een nieuwe start te maken toen
vanaf 1 januari 2016 Gilde Rotterdam geheel financieel onafhankelijk op eigen benen ging
staan. Vele problemen en hobbels werden in het eerste jaar overwonnen en het lukte om
met elkaar een toekomstbestendige organisatie neer te zetten. Een prestatie van formaat!
Een paar mooie en financieel succesvolle jaren volgden waarbij de samenwerking met de
Stadsambassadeurs vanaf eind 2019 voor mij een hoogtepunt vormde. Vanaf maart 2020
zijn we hard getroffen door de gevolgen van COVID-19. Mede dankzij tijdige en stevige
ingrepen in de uitgaven staat de organisatie nog steeds overeind.
Zittende en de nieuwe bestuursleden staan voor een moeilijke maar niet onmogelijke taak
om samen met de vrijwilligers Gilde en de Stadsambassadeurs door deze lastige tijd heen te
loodsen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit met de energie, creativiteit en betrokkenheid
van jullie allen gaat lukken.
Ik dank jullie allen voor de samenwerking en wens jullie voor de toekomst alle goeds toe.
Hartelijke groet,
Wim van Heemst

Van de penningmeester
In deze periode van leven in onze eigen bubbel zult u zich afvragen hoe het staat met
de financiële positie van het Gilde en of wij deze periode nog wel doorkomen. Ik kan u
direct geruststellen. Gilde gaat vol vertrouwen 2021 in. Niet dat we geen zorgen hebben.
Natuurlijk wel. Het afgelopen jaar hadden we vaste kosten zoals de huur van de ruimtes aan
het Grotekerkplein, de telefoon, de bank etc. Daar stonden maar weinig inkomsten
tegenover.
We moesten dan ook tijdig besluiten een zuinig beleid ten aanzien van overige uitgaven te
voeren. Daaraan hebben alle vrijwilligers een steentje bijgedragen.
Maar gelukkig hebben we de afgelopen 5 jaar er ook voor gezorgd dat we een ”spaarpotje”
hebben opgebouwd. In principe om aan onze meerjarige verplichtingen te kunnen voldoen
maar ook voor tegenslagen. In deze Corona-crisis spreken we dit potje aan in de verwachting
dat medio 2021 er weer geld binnenkomt om in ieder geval de zogenaamde vaste kosten te
dekken. Ook zullen we bezien of andere weldoeners ons een beetje kunnen helpen. Kortom

de penningmeester heeft alle vertrouwen in dat we “(financieel”) slanker, maar fit door
kunnen pakken met onze activiteiten voor de rotterdamse samenleving.
Jacques la Croix

Van de interim-voorzitters
Hierboven maakt Wim van Heemst melding van zijn terugtreden per 1 maart as. Allereerst
zijn wij Wim veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij vanaf de doorstart voor Gilde
Rotterdam heeft verzet.. Verdere loftuitingen bewaren we tot een moment dat we met z’n
allen weer een glas kunnen heffen en van Wim en natuurlijk ook Rolf Rosenboom officieel
en in een gezellige sfeer afscheid kunnen nemen.
Het is al een tijdje bij de overige bestuursleden bekend dat Wim zou terugtreden.
Vanzelfsprekend zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter, altijd al geen
eenvoudige opgave en het laatste jaar nog minder, gezien de beperkingen die organisaties
als Gilde en Stadsambassadeurs door de coronamaatregelen ondervinden. Als oplossing is
er voor gekozen dat Jan Wielaard, Coördinator Rondleidingen (per 1 januari 2021 opvolger
van Rolf Rosenboom) en Bernard Noorduyn, Secretaris, als co-interim-voorzitters optreden.
Sinds enige tijd draait Luurt-Jan Vermeulen, rondleider, mee als adviseur van het bestuur. In
die functie pakt hij een paar lastige dossiers op.
Verder gaat Ton Legerstee - zie zijn LinkedIn-profiel , een paar bestuursvergaderingen
bijwonen om te bekijken waar hij met zijn ervaringen en goede contacten bij o.a. de
Gemeente Rotterdam Gilde kan helpen.
We gaan de komende tijd, waarin de fysieke activiteiten van Gilde vrijwel stil liggen,
gebruiken om te onderzoeken wat voor de toekomst de beste bestuurs- en werkstructuur
voor Gilde Rotterdam en Stadsambassadeurs Rotterdam is. Het gaat daarbij om taak- en
rolverdeling binnen het bestuur en kantoorvrijwilligers inclusief het vereenvoudigen en
waar mogelijk verder stroomlijnen van de administratie en geldstromen.
Jan Wielaard & Bernard Noorduyn
(email voor vragen / opmerkingen)

Nieuws van het Taalteam
Ondanks de huidige corona maatregelen merken wij dat een flink aantal van u nog steeds
anderstaligen, vooral digitaal, begeleidt. Wij willen u daar van harte voor bedanken.
Als Taalteam proberen wij in ieder geval lopende zaken te regelen. Ook wij houden ons aan
de maatregelen om zoveel mogelijk thuis te werken. Goed nieuws is dat zich digitaal enkele
nieuwe taalvrijwilligers hebben aangemeld en dat ook langzaamaan anderstaligen ons weer
weten te vinden.
Helaas hebben wij vorig jaar geen extra verbredings-trainingen voor u kunnen organiseren.
Gelukkig hebben wij wel een stip aan de horizon. Daar wij, als Gilde, het financieel heel kalm
aan moeten doen, konden wij ook voor 2021 geen trainingen inplannen. Gelukkig hebben

wij vorige week van de gemeente een definitieve bevestiging gekregen dat wij een subsidie
krijgen om een paar trainingen in de 2de helft van dit jaar te organiseren.
Zodra ons kantoor weer open kan, starten wij weer fysiek met de intakes voor nieuwe
taalvrijwilligers en anderstaligen. Ook kunt u dan weer boeken of ander materiaal lenen. Dat
zal alleen op afspraak kunnen. Hou vooral onze website in de gaten wanneer dat weer kan.
Op dit moment weten wij nog niet of de groepjes ook t.z.t. weer in Gebouw De Heuvel
kunnen of mogen starten.
Tot slot blijven wij u attenderen op de Stichting “Het Begint met Taal”, waar Gilde Taal lid
van is. Op hun site is veel nuttige informatie te vinden die kan helpen bij het begeleiden van
de anderstalige. Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan webinars maar er kan ook
bijvoorbeeld materiaal gedownload worden. Ga naar ; klik rechtsboven op EXTRANET.
Inloggen: gebruikersnaam: Gilde Rotterdam, wachtwoord: Rotterd@amgilde. Klik op: als
vrijwilliger
Wij hopen dat wij met deze informatie u een extra steuntje in de rug hebben geven bij het
begeleiden van de anderstaligen die u helpt of nog gaat helpen.
Voor nu nogmaals dank voor uw inzet en het belangrijkste, blijf gezond!
Namens het Taalteam,
Anita van den Emster, coördinator
Wij zijn bereikbaar via taal@gilderotterdam.nl

Nieuws van Kennisoverdracht
De laatste maanden loopt het bemiddelen en begeleiden niet altijd soepel. Dat is
begrijpelijk, men kan elkaar niet ontmoeten en online begeleiden of lesgeven is niet voor
iedereen weggelegd.
Voor conversatielessen van de moderne talen werd altijd gebruik gemaakt van de
bibliotheek, maar die is helaas nog steeds gesloten voor groepjes.
Er zijn aanvragen voor Duits, Engels en Frans. Op dit moment hebben wij daar niet genoeg
aanbieders voor.
Voor exacte vakken zoals Natuur-, Schei- en Wiskunde is veel vraag, daar zijn genoeg
aanbieders voor.
Tevens zijn er aanvragen voor Bedrijfsadministratie en begeleiding bij het schrijven van een
scriptie. Hiervoor zoeken wij ook extra aanbieders.
Wij hebben een oproep geplaatst op de site van Zorgzaam010 (v/h Rotterdammers voor
elkaar), daar komen mondjesmaat reacties op.
Wij proberen zoveel mogelijk mensen te matchen, maar het is moeilijk. Een reden is dat de
hulp op dit moment eigenlijk alleen digitaal gegeven kan worden, maar ook door specifieke

wensen van aanvragers. Wij hebben bijvoorbeeld twee keer doorgekregen van aanvragers
dat hun dochter alleen door een vrouw geholpen mag worden, dit maakt het lastiger.
Hopelijk wordt het in het voorjaar beter, omdat je dan ook buiten af kan spreken en wellicht
worden de maatregelen versoepeld.
Janny de Voogd,
kennisoverdracht@gilderotterdam.nl

Nieuws van Rondleidingen
Helaas valt er van het Rondleidingenfront bedroevend weinig nieuws te melden. De ‘tweepersonen’-coronamaatregel maakt het fysieke rondleiden nog steeds onmogelijk. Als gevolg
daarvan zijn de geplande rondleidingen voorlopig tot mei van dit jaar geschrapt. Aanvragen
voor andere rondleidingen blijven tot op heden uit. Wel is het de secretaris gelukt enkele
online virtuele wandelingen/presentaties te geven voor serviceclubs. De kassa kon daardoor
gelukkig nog een beetje blijven rinkelen. Na een enkele aanvraag voor een virtuele
wandeling – aanvragen die (helaas, helaas) niet konden worden gehonoreerd – begin dit jaar
is de inbox van rondleiding leeg gebleven.
Wel zijn inmiddels weer de eerste hoopvolle contacten gelegd met ‘Boat en Bike’, echter ook
hiervoor geldt dat de coronamaatregelen achter ons moeten liggen. Met elkaar houden we
de moed er in en werken op afstand en achter de schermen aan het leggen van contacten
met nieuwe ‘klanten’ voor onze rondleidingen en het verbeteren van de administratieve
werkomstandigheden van de gidsen zodat we straks, als alles weer kan, een vliegende
doorstart kunnen maken! Ik hoop jullie allemaal dan gezond en wel in levende lijve te
kunnen zien op een eerste ‘post-corona’ gidsenbijeenkomst. Voor vragen en zorgen ben ik
bereikbaar op jcwielaard@gmail.com.
Jan Wielaard
Coördinator Rondleidingen/co-voorzitter a.i.
Door de pandemie heeft Rotterdam zijn glans en aantrekkingskracht niet verloren!

Nieuws van Stadsambassadeurs
In januari 2020 is een begin gemaakt met de samenwerking van Stadsambassadeurs
Rotterdam en Gilde Rotterdam. Een aantal administratieve en organisatorische acties zijn
voltooid, er is een geslaagde gezamenlijke nieuwjaarsreceptie geweest en verschillende
Gilde rondleiders hebben deelgenomen aan de rondleiding ter gelegenheid van Chinees
Nieuwjaar.
De volgende stap zou zijn dat onderzocht zou worden hoe de samenwerking verder vorm
zou krijgen. Hiertoe zijn er met enkele Stadsambassadeurs kennismakingsgesprekken
gevoerd. Omdat de verwachtingen over en weer - naar achteraf bleek - niet duidelijk waren,
heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd . De beperkingen in onderling contact die
ontstonden door de maatregelen om de pandemie te bestrijden, maakten vervolgstappen
niet mogelijk.

Die vervolgstappen gaan we nu zetten. Hans Jansen als bestuurslid van Stadsambassadeurs
en liaison van Stadsambassadeurs naar de Gilde -organisatie zal samen met Jan Wielaard de
nieuwe Coördinator Rondleidingen van Gilde de draad weer oppakken en goede
inventarisatie maken van de wensen en ideeën van de Stadsambassadeurs.
Wanneer het weer mogelijk is rondleidingen aan te bieden is nog niet duidelijk, maar die dag
komt er en dan zullen alle Gilde en Stadsambassadeurs rondleiders weer nodig zijn.
Bij vragen of opmerkingen, neem contact met Hans op.
Hans Jansen, Coördinator Wandelingen Stadsambassadeurs
Bernard Noorduyn, Co-voorzitter a.i. en secretaris Gilde Rotterdam

Gilde on Tour / Virtuele rondleidingen online
Om Gilde en Stadsambassadeurs bekender te maken in het Rotterdamse zijn we in 2020
begonnen met aan allerlei organisaties presentaties over Gilde en Stadsambassadeurs te
geven. Om het onderhoudend en gezellig te maken combineerden we dit met een virtuele
rondleiding (powerpoint) door het Rotterdam van de Wederopbouw en de vijftiger en
zestiger jaren.
We, d.w.z Betty Derks, Luurt-Jan Vermeulen en Bernard Noorduyn gaven die presentaties in
eerste instantie op locatie, maar door de lockdownmaatregelen inmiddels vaak ook online.
Doel van de presentaties is om de deelnemers bekend te maken met de activiteiten van
Gilde en Stadsambassadeurs en op die manier vrijwilligers te werven en in de toekomst
rondleidingen te boeken.Voor deze presentaties vragen we geen vergoeding; de waardering
is zo goed dat dit inmiddels een leuk bedrag aan giften heeft opgeleverd.
Weet u een organisaties die mogelijk geïnteresseerd is in een presentatie op locatie of
online, breng ze dan in contact met mij .
Bernard Noorduyn, Co-voorzitter a.i. en secretaris Gilde Rotterdam

Kijk weer eens op Kris-Kras door Rotterdam , er zijn weer nieuwe bijdragen.

