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Van het bestuur
Het jaar 2019 is voor de stichting Gilde Alphen aan den Rijn opnieuw goed verlopen.
In het algemeen is het aantal vrijwilligers op niveau gebleven.
De maatschappelijke projecten zijn in volle kracht doorgegaan en de actieve projecten (ouderen in
beweging, zie pagina 16 t/m 19) zijn hier en daar zelfs uitgebreid.
Opvallend is het succes van de Power groep. In 2018 hebben we 2 groepen afgerond en in het
afgelopen jaar 2019 hebben we opnieuw 2 groepen gedraaid. Interessant is dat er uit deze Power
groepen nieuwe activiteiten zich ontwikkelen, zoals de Gilde toneelclub, de Power-pub en last but not
least de Socratische gesprekken.
Het bestuur van Gilde wordt gevormd door het dagelijkse bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris
en penningmeester) met daarnaast een aantal bestuursleden, die tevens coördinator zijn van Gilde
projecten.
Het hart van onze stichting is het kantoor dat wij huren van de serviceflat Driehoorne. Hier komen alle
hulpvragen binnen: elektronisch dan wel per telefoon of persoonlijk door binnen de openingstijden
het kantoor binnen te lopen.
Gilde is een mensenorganisatie. Kenmerkend is dat we bij heel veel van onze hulpverlening principieel
1-op-1 werken. Dat betekent dat iedere hulpvrager antwoord krijgt op zijn of haar persoonlijke vragen.
Daarnaast hebben we een aantal “ouderen in beweging” projecten, waar het groepsgevoel belangrijk
is en waardoor ouderen uit hun isolement gehaald worden.
Naar buiten toe is de samenwerking met anderen toegenomen. Zo is het aantal doorverwijzingen van
TOM-in-de-buurt sterk verbeterd en zitten we samen met Geldzorg en anderen in een project
vroegtijdige signalering financiële problemen (GRIP). Verder is de samenwerking met de bibliotheek
(Digicafé) en Swaenswijk gecontinueerd.
Alle vrijwilligers van Gilde leveren hun inzet zonder vergoeding. Dat betekent dat we de subsidie die
we krijgen geheel kunnen besteden aan de kwaliteit van onze mensen (trainingen), het betalen van
onze huur, en waar mogelijk ondersteunende activiteiten bekostigen zoals het aanschaffen van
lescomputers en het leesmateriaal voor SamenSpraak.
Het bestuur van Gilde is bij elkaar geweest om na te denken hoe een organisatie als Gilde er over vijf
jaar uitziet. Deze bijeenkomst wordt komende maanden vervolgd.
Inmiddels hebben we het instituut vertrouwenspersoon geïntroduceerd en hebben we plannen om
een tweetal nieuwe activiteiten te starten. Veilig thuis wonen (een oud project) dat we samen met de
gemeente Alphen aan den Rijn nieuw leven inblazen. Vooral de toevoeging van isolatie voor de huizen
die we bezoeken is nieuw en van deze tijd. Ook zijn we al enige tijd bezig om taallessen voor nietNederlandse tieners op de rol te krijgen en we verwachten daar in 2020 mee te beginnen. Een
belangrijk voornemen is ook om de samenwerking met professionele organisaties binnen ons bereik te
verbeteren.
Wat onze bestaande activiteiten betreft gaan we uit van consolidatie en verdere groei.
Al met al is Gilde een organisatie, die meegaat met de tijd en werkt met een fijne groep vrijwilligers en
een grote groep deelnemers aan de recreatieve projecten. Hiervoor spreken wij onze grote dank uit.
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Samenstelling bestuur
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris tot 1-11-2019
Secretaris vanaf 1-11-2019
Penningmeester
Coördinator PR en communicatie
Coördinator Hulp-aan-huis
Coördinator Computervaardigheid
en Techniek-aan-huis
Coördinator SamenSpraak
Coördinator Coach4you
Coördinator Kantoor en POWER

Jan te Riele
Annette Sax
Marja Flierman
Marianne van Amerom
Hans Boes
Lenie Dingemanse
vacature
Dick Flierman
Rida Molog
Marja van Viegen
Mieke de Nooijer

Alphen aan den Rijn, 1 maart 2019

.

Jan te Riele, voorzitter

Marianne van Amerom, secretaris
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Vrijwilligers en deelnemers in 2019
Activiteit
Bestuur
Kantoor
Computervaardigheid &
Techniek aan Huis
Hulp aan Huis
Belasting & Administratie
SamenSpraak
Coach4you
POWER
Gastsprekers
Filosofisch Café
Stadswandelingen
Fietsen
Koken
Schilderen
Bridge
Toneel
Totaal

Vrijwilligers *)
9
9
15
17
5
85
14
5
16
8
6
3
2
3
2
199

Vaste deelnemers

25
120
202
21
30
18
6
422

*) Coördinatoren ondergebracht in de activiteiten

Overzicht activiteiten in 2019
2017 2018 2019
Klusjes, Techniek thuis en tuin
Computervaardigheid +Digicafé
SamenSpraak
Power
Gastlessen
Stadswandelingen
Fietsen
Coach4you
Kantooruren
Recreatieve activiteiten:
Schilderen/tekenen
46 bijeenkomsten
Bridgegroep
39 bijeenkomsten
Kookgroepen
12 bijeenkomsten
Filosofisch Café
4 bijeenkomsten
Toneel

activiteiten 850 601 531
sessies
310 250 188
koppels
108
77
57
deelnemers
16
25
deelnemers 1490 1350 1335
deelnemers 654 605 1109
deelnemers 240 189 202
koppels
23
23
24
per week
15
15
15
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers

30
18
20
120

30
18
21
122

30
18
20
120
6
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Financiën
Het afgelopen jaar zijn de activiteiten weer fors toegenomen.
De kosten bleven ongeveer gelijk aan de opbrengsten.
Per saldo was er een exploitatie overschot van 334,Globaal:

Subsidie gemeente
Giften en wandelbijdragen
Bijdrage huur SGAP
Totaal opbrengsten
Totaal kosten
Overschot

8400
2056
1600
14101
13767
334

Activiteiten: (voor de aantallen per activiteit, zie pagina 5)
In verband met enkele overlopende posten is de boekhouding over 2019 per
3 januari 2020 afgesloten.







Coach4you: toename activiteiten, meer kosten, per saldo een tekort van 240,Computervaardigheid: ongeveer gelijk, overschot 57,Hulp aan huis en overige: overschot 470,Ouderen in beweging: (fietsen, wandelen, rondleidingen) neutraal
SamenSpraak: toename activiteiten en kosten, tekort van 256,Filosofisch café: overschot 224,-

De totale reserves van ons Gilde voldoen niet aan het beleidsvoornemen om 2 jaar reserves op te
bouwen voor mindere tijden (twee jaar huur ad 8000,-) en niet te verzekeren risico’s, assurantie eigen
risico.
Onduidelijk of ons Gilde, bij calamiteiten, kan claimen bij de gemeente wat betreft aansprakelijkheid
(vrijwilligersverzekering).
Voorts wordt opgemerkt dat vanaf medio 2020 de bijdragen voor de huur van het VVV vervallen.
De allocatie van de vaste kosten (huur, telefoon, printer) is per definitie arbitrair. Dit geldt ook voor de
diverse bijdragen.
De gemeente Alphen aan den Rijn ontvangt als bijlage een tabellarisch bankboek en daaronder een
resultatenrekening en een balans, gespecificeerd tot op detailniveau.
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Jaarrekening 2018 / 2019
Balans

Bank

Spaarrekening

Debet

Debet

2018

2019

5567

5899

12890

12890

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn
Balans

Credit

Credit

2018

2019

Kapitaal

3556

4024

Coach4you
Computervaardigheid
Filosofisch café
Power
SamenSpraak

2676
2249
488
1001
2537

2436
2307
711
1081
2280

Te betalen huur
Te betalen overige
Reserve receptie 25 jaar
Receptie 2019
Afschrijving computer kantoor
Kantoor, assurantie e/r

2500
600
500
500
650
1200

2500
600
500
500
650
1200

TOTALEN

18457

18789

TOTALEN

18457

18789

Resultaat /
lasten

Debet

Debet

Resultaat / baten

Credit

Credit

2018

2019

2018

2019

15400

13767

Subsidie

8400

8400

Bijdrage huur

1600

1600

Bijdragen overige

3393

2044

Giften / wandelbijdragen

2077

2057

15470

14101

Kosten

0

Resultaat

70

334

TOTALEN

15470

14101

TOTALEN
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Kantoor
Het is prettig om te merken dat een vaste groep kantoordienst medewerkenden al een
langere tijd hier werkt, waardoor de continuïteit van de spreekuren goed met elkaar kan
worden opgelost. Gezien het feit dat wij in 2019 uitval hebben gehad zijn wij druk bezig
geweest om voor het blijven waarborgen van de kwaliteit het aantal medewerkenden weer te
optimaliseren.
Een nieuwe medewerkende die was aangetrokken bleek uiteindelijk toch niet te kunnen
voldoen aan de wensen die wij hadden qua spreekuurtijd invulling en is hierdoor gestopt.
Een medewerkende is lange tijd ziek geweest en heeft in november 2019 besloten om haar
werkzaamheden bij Gilde te stoppen vanwege gezondheidsklachten.
Een andere medewerkende werd in de zomer 2019 ernstig ziek en zij is helaas in oktober 2019
overleden.
We zijn dus hard op zoek geweest naar nieuwe collega’s, wat niet makkelijk was.
Maar uiteindelijk hebben wij in november en december 2019 drie nieuwe collega’s erbij
gekregen, die positief zijn gestart met een inwerkperiode en aangegeven hebben de
uitvoering van werkzaamheden wel te willen continueren.
De verandering van cliëntenpopulatie die een beroep doet op Gilde vraagt meer van de
kantoordienst medewerkenden. Mensen met psychische problemen en behoorlijke
vergeetachtigheid maken het soms ingewikkeld om telefonisch een hulpvraag helder te
krijgen. Daarnaast is ook merkbaar dat men “dwingender” kan vragen om hulp, en soms niet
veel begrip heeft indien wij niet op een verzoek kunnen ingaan. Dit gaat dan vaak over hulp
vragen bij grote opruim- en/of verbouwingklussen.
We zijn dan ook bezig geweest om wat scholing hierin te krijgen door het volgen van een
middagcursus “Niet Pluis” en een gastles over “dementie”.
Na een enerverend jaar gaan we met frisse kracht en enthousiasme het nieuwe jaar in dat weer
voor ons ligt. Het is prettig om te ervaren dat motivatie en enthousiasme een fijne manier is om
dit werk met elkaar te kunnen doen.

Registratie hulpaanvragen via kantoor Gilde Alphen aan den Rijn
Belastinghulp
58
Coach4you
12
Computervaardigheid
107
Gastlessen
1
Hulp-aan-huis / klussen
322
SamenSpraak
45
Stadswandelingen
1
Techniek aan huis
59
Bestuurszaken
3
POWER
Overig
24
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SamenSpraak
Intakes en matching:










We zijn dit jaar weer bij de verschillende taalscholen geweest voor het inschrijven van
anderstaligen. Het gaat hierbij om Sagenn (2 keer) en Nederlandseles.nu (1 keer).
Gedurende het hele jaar hebben we bijna wekelijks, op dinsdagavond of op
maandagmiddag een inschrijfsessie gedaan in Driehoorne.
Er zijn 38 nieuwe anderstaligen ingeschreven.
Er zijn 62 anderstaligen gekoppeld aan een taalcoach.
We hebben 15 nieuwe taalcoaches ingeschreven.
Er zijn 57 taalcoaches gekoppeld aan een anderstalige, waarvan een klein aantal meer
dan één anderstalige begeleidt.
Op 31 december stonden er 13 taalcoaches in de wacht; dit kan zijn omdat er nog geen
geschikte anderstalige voor hen beschikbaar is. Ook staan er 17 taalcoaches in de
wacht die hebben gemeld op dit moment niet beschikbaar te zijn maar die wel
ingeschreven willen blijven.
Op 31 december 2019 stonden er 10 anderstaligen op de wachtlijst voor wie er op dit
moment geen geschikte taalcoach beschikbaar is.

Contacten:



Er is 4x overleg geweest met medewerkers van de bibliotheek Rijn en Venen.
Verder is er overleg geweest met de Stichting Nieuwe Alphenaren, Tom In de Buurt
(in Alphen a/d Rijn en in de gemeente Kaag en Braassem).

Activiteiten:










Intervisie bijeenkomsten voor taalcoaches: 3 keer.
Uitleen van materiaal: 3 keer
Trainingen door Het Begint met Taal in:
-maart voor een groep van 7 deelnemers (op een avond) en 13 deelnemers (op een
middag)
-oktober voor een groep van 12 deelnemers
Acht keer bezoek aan het taalcafé in de bibliotheek, bij deze gelegenheden streven we
ernaar dat tenminste 1 coördinator aanwezig is.
Bezoek aan Gilde Nederland.
Stadswandeling voor taalmaatjes en hun taalcoach.
Sinterklaasfeest in Driehoorne voor de taalmaatjes en hun taalcoach.
Trainingen voor coördinatoren door Het Begint met Taal in Utrecht, een keer.
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Plannen voor het komende jaar 2020:
Intake en matching:





De intakegesprekken in Driehoorne en bij Sagenn en Nederlandseles.nu gaan gewoon
door.
We willen graag activiteiten ondernemen om het aanbod van taalcoaches te
vergroten. Er is op dit moment grote behoefte aan vrouwelijke coaches en aan
coaches in de buitengebieden.
Helaas gaat Riekje Rensen ons team verlaten. Wij zullen voor haar een vervanger
zoeken.

Contacten:
 De contacten met de bibliotheek, Stichting Nieuwe Alphenaren, Sagenn en
Nederlandseles.nu blijven we onderhouden.
Activiteiten:






De uitleen van het materiaal is gekoppeld aan intervisiebijeenkomsten voor de
taalcoaches. We streven naar een frequentie van 2 à 3 keer per jaar.
Voor maart staat weer een training voor taalcoaches gepland.
Met de bibliotheek wordt weer een afspraak gemaakt voor een
kennismakingsbijeenkomst voor taalmaatjes en hun taalcoaches, met de mogelijkheid
om een stimuleringsabonnement te krijgen.
Natuurlijk staat voor dit jaar ook weer een buitenactiviteit en het Sinterklaasfeest op
het programma.
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Coach4you
Leerlingen
In 2019 hebben we 24 leerlingen voor kortere of langere tijd begeleid. Aan het eind van het
jaar liepen nog 10 trajecten. Van de veertien andere trajecten zijn er elf positief afgesloten. Bij
drie leerlingen hadden we onze twijfels. De redenen dat de begeleiding toch is gestopt:
leerling wil niet meer, grote problemen in gezin.
In september heeft het Groene Hart Lyceum voor vijf leerlingen alsnog coaching aangevraagd.
Op dat moment waren er geen coaches beschikbaar. Toen de coaches in december wel
beschikbaar waren was voor vier van deze leerlingen geen coaching meer nodig. De vijfde
aanvraag loopt nog.
Coaches
In 2019 zijn 22 coaches betrokken geweest bij Coach4you, waarvan 17 actief. Wegens studie
of persoonlijke omstandigheden hebben vijf coaches geen leerling begeleid. Het werk als
coach is intensief en vraagt veel inzet van de coaches. Om die reden zijn dit jaar acht coaches
gestopt. Het verloop bij de coaches bedraagt jaarlijks 25 tot 40%.
Het vinden van nieuwe coaches blijft een uitdaging. Via flyers bij bibliotheek en
gemeentehuis, artikelen in de nieuwsbrieven van basisscholen, een redactioneel stuk plus een
advertentie in de krant en op voorspraak van diverse mensen hebben we dit jaar zeven
nieuwe coaches gevonden. Eind 2019 staan 14 coaches geregistreerd.
Coachbijeenkomsten, trainingen
Er zijn zes coachbijeenkomsten gehouden. Drie intervisie avonden en twee thema-avonden
over “pesten” en een vervolg les “beeldtekenen”. In juli als afsluiting van het seizoen hielden
we een gezellige muzikale avond.
De nieuwe coaches hebben een landelijke trainingsdag gevolgd.
2020
De eerste maanden van het jaar wordt de begeleiding van de tien leerlingen voortgezet.
Daarnaast gaan we aan de slag met de intake en matching van de leerlingen voor het
schooljaar 2020-2021. We verwachten circa 20 nieuwe aanmeldingen. Dit betekent dat we
ook weer op zoek gaan naar nieuwe coaches. Een van onze coördinatoren zal eind juni
stoppen met haar werkzaamheden. Voor haar is al vervanging gevonden.
Er staan zes coachbijeenkomsten gepland voor 2020, zowel intervisie als thema- avonden.
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Klussen aan Huis
Dit doen we inmiddels 10 jaar. Het aantal aanvragen is stabiel tot iets dalend, maar is nog
altijd meer dan 330 keer per jaar. Het aantal vrijwilligers is hier stabiel.
Voor het komende jaar willen we hier een verbinding maken met het project “veilig thuis
wonen”. Onze klussers zouden we graag trainen om simpele isolatietechnieken bij onze
cliënten onder de aandacht te brengen en zelfs hier en daar gratis aan te brengen.

Klussen aan Huis 2019
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2019

2018

2017

Techniek aan Huis (TaH)
Met onze activiteit TaH helpen wij mensen thuis met problemen op het gebied van desktop
computers, internet, printers, radio/TV/video, telefoon etc.
Dit jaar hebben wij bij 173 meldingen aan huis geholpen.

Techniek aan Huis 2019
25
20
15
10
5
0

2019

2018

2017
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Belasting en Administratie
In het vorige jaar zijn we slecht gestart met een slechte samenwerking met andere partijen in Alphen
op het gebied van belastingen. Eind afgelopen jaar hebben we die samenwerking weer opnieuw in de
touwen gezet en met veel succes. Wij verwachten dan ook veel werk dit komende jaar.

Belastinghulp 2019
25
20
15
10
5
0

2019

2018

2017

Computervaardigheid (CV)
De sessies van CV worden gehouden in de locaties Driehoorne en wijkcentrum Swaenswijk .
De onderstaande grafiek laat zien dat het totaal aantal sessies ten opzichte van 2017 en 2018 terug is
gelopen. Mogelijke oorzaken zijn verzadiging van kennis, generatievernieuwing en commerciële
concurrentie van bijvoorbeeld “Student aan Huis” en “Senior Web”. Eind 2019 is het aantal sessies
weer toegenomen t.o.v. 2017 en 2018. Publicaties in het najaar kan hiervan de oorzaak zijn.
In totaal werden in 2018 172 CV sessies gehouden.

CV sessies 2019
35
30
25
20
15
10
5
0

2019

2018

2017
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Digicafé Bibliotheek Rijn & Venen
In de bibliotheek van Alphen zijn Gilde vrijwilligers ingezet voor de bezetting van de inloopspreekuren
bij het Digicafé. In Alphen 2 x per maand op de 1e en 3e vrijdag van de maand.
Ook is in de bibliotheek Nieuwkoop 1 x per maand een vrijwilliger aanwezig.
De grafiek geeft het aantal bezoekers weer van de bibliotheek Alphen bij het Digicafé.
Totaal hebben circa 16 mensen het Digicafé bezocht.
In het najaar is nog meer de samenwerking met de bibliotheek gezocht wat heeft geresulteerd in een
cursus Fotoboek maken. In de toekomst wordt dit versterkt en wordt het DigiCafé meer gepromoot.

DigiCafé Alphen 2019
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2019

2018

Veilig thuis wonen
Hoewel daar afgelopen jaar veel werk verricht is om het op te starten, wordt het
daadwerkelijk operationeel in 2020. Zie ook hulp-aan-huis.
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POWER
Met veel plezier kijken wij terug naar het Alphense Gilde Power-jaar van 2019.
De gezamenlijke coaches hebben in een prettige samenwerking met de Gilde voorzitter een
goed jaar gehad. Hard gewerkt en daarom ook veel bereikt in de opzet en voortgang van dit
project. Ook de samenwerking en ondersteuning met de PR-functionaris van Gilde is goed
geweest, waardoor we veel publiciteit hebben gehad en bij diverse overige hulp- en
dienstverleners in Alphen ons kenbaar hebben kunnen maken. De contacten met de
“buurtbeheerders” van de Gemeente Alphen aan den Rijn zijn prettig geweest, waardoor onze
naamsbekendheid duidelijk is vergroot. We hebben in dit jaar 3 Powergroepen kunnen
draaien van 6 workshops per groep, die gemiddeld 8 personen per groep hadden.
Eind 2019 hebben wij in totaal 3 groepen gedraaid met 25 deelnemers, dankzij de
enthousiaste inzet van de coaches.
Na afloop van de workshops geven veel deelnemers aan dat men graag “verder” met elkaar
wil gaan. Om die reden zijn wij gestart met de “Power Plus”. In deze groep wordt door alle
ex-power deelnemers gemeld met welke onderwerpen men nog verdieping zou willen
hebben, door wil praten met elkaar.
Er is een lijst met onderwerpen gemaakt en ongeveer om de 6 – 8 weken komen wij bij elkaar
om een onderwerp verder uit te diepen.
Vanuit deze bijeenkomsten zijn er nu twee filosofie-groepen ontstaan van
8 personen die met elkaar hiermee doorgaan, en er is een toneelclub opgericht die
momenteel druk met elkaar aan het oefenen is om komend voorjaar 3 voorstellingen te gaan
geven.
Eveneens zijn er drie powerleden die gestart zijn met een Power-Pub. Deze groep zorgt dat er
1 x per maand een inloop-power middag in een “café” wordt gehouden, waar alle expowerleden welkom zijn en een introducee mee naar toe kunnen nemen. Hierin snijdt het
mes aan twee kanten: op informele manier de power-contacten die men heeft onderhouden
en bij de introducees belangstelling te wekken om ook aan een Power-workshop te gaan
deelnemen.
Helaas hebben wij eind van dit jaar afscheid moeten nemen van een enthousiaste
powercoach, wegens verhuizing. Gelukkig heeft zich toch ook weer een nieuwe coach
aangemeld, die in het voorjaar de landelijk Power training gaat volgen.
Wij kunnen terugkijken op een geweldig stimulerend Powerjaar waarin veel initiatieven
ontwikkeld zijn, en wij met behulp en inzet van ex-powerleden geweldige zaken hebben
kunnen opzetten. Het is prettig om te ervaren dat ons vele werk van dit jaar zulke positieve
effecten heeft op zowel deelnemers als de ondersteuners.
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STADSWANDELINGEN/VAARTOCHTEN
In 2019 werden door de 6 Gilde stadsgidsen in totaal 58 wandelingen en historische vaartochten
uitgevoerd met een totaal aantal deelnemers van 1108.
Dit hoge aantal – in vergelijking met voorgaande jaren – komt vooral op het conto van de zgn.
Romeinen cruises die in samenwerking met de winkeliersvereniging VOC en Archeon werden
uitgevoerd.
Het jaar 2019 kan voor Gilde stadswandelingen het jaar van de samenwerkingsprojecten genoemd
worden, zowel eenmalige als voortdurende samenwerkingsverbanden.
Genoemd kunnen worden:
- De wandelingen Natuur en Cultuur in samenwerking met IVN, met dit jaar een behoorlijke toename
aan deelnemers.
- Samenwerking met de VVV in het kader van VVV/Gilde zomerwandelingen in juni, juli, augustus
iedere vrijdagochtend. Was wisselend succesvol.
- Romeinencruises i.s.m. VOC-winkeliersvereniging en VVV en Archeon, leverde ong. 500 deelnemers
op, inclusief 2 scholen.
Minder succes had een samenwerkingsproject VVV/Gilde met Ipse de Bruggen/Nigrum Pullum, met
slechts 6 deelnemers.
Een schot in de roos is de dit jaar tot stand gekomen samenwerking Soos aan den Rijn met de
historische vaartochten. Tijdens de Jaarmarkt werden 5 proefvaarten aangeboden, die alle volgeboekt
waren.
De Oranje Verenigingen Alphen deden een beroep op onze stadsgidsen voor de uitvoering van
wandelingen op Bevrijdingsdag. Hiervoor werd op initiatief van Gilde samenwerking bewerkstelligd
met de Historische Vereniging.
Jarenlang waren er geen mogelijkheden om de kerkelijke monumenten te bezoeken. In 2019 zijn de
mogelijkheden hernieuwd om tijdens onze stadswandelingen de volgende kerken te bezoeken voor
rondleidingen: Adventskerk, Bonifaciuskerk, Maranathakerk en de Oudshoornse Kerk. De relatie met
de Remonstrantse kerk (voormalige synagoge) bestaat al jaren en deze mogelijkheid wordt intensief
gebruikt door onze gidsen.
Parkvilla zocht samenwerking voor rondleidingen tijdens Open Monumenten Dagen.
De Gemeente Alphen deed een beroep op ons bij de rondleidingen langs de tentoonstelling Verborgen
Verleden Hooftstraat.
Daarnaast werden met diverse gemeentelijke afdelingen contacten gelegd en uitgebreid op het terrein
van cultureel erfgoed, onder meer bij de totstandkoming van de “culturele waarden kaart Alphen aan
de Rijn”. Dit leverde ook weer enkele behoorlijk grote groepen ambtenaren op die zich meldden voor
stadswandelingen en historische vaartochten.
Kijkend naar 2020 gaan wij ons als Gilde stadswandelingen vooral richten op uitbreiding van de
historische vaartochten, en in het kader van “25 jaar Stadswandelingen Alphen aan den Rijn” met een
aanbod van 3 thema jubileum wandelingen.
Gezien het huidige aantal activiteiten en ambities voor de toekomst, streven wij naar uitbreiding van
ons op dit moment beperkte stadsgilden korps.
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FIETSEN
De Gilde fietstochten staan over het algemeen redelijk goed in de belangstelling. Dit is mogelijk te
danken aan de Gemeente vanuit de werkgroep “Tot Fiets” waar extra berichten op Facebook worden
geplaatst. De rit van januari moest vanwege veel wind en sneeuw helaas worden afgelast en in juni
hebben wij de fietstocht wat ingekort vanwege extreem warm weer. Verder zijn wij ook dit jaar weer
met de groep alle windrichtingen uit geweest rondom Alphen aan den Rijn. In totaal waren er over het
hele jaar 202 deelnemers en dat is weer iets meer dan in 2018. Verder proberen wij via de plaatselijke
dagbladen en weekkrant een aankondiging te plaatsen wat niet altijd lukte. Een aantal dagen voordat
de fietstocht wordt gehouden wordt deze vóórgereden om te checken of alles klopt en of er geen
ongewenste obstakels of wegafzettingen zijn.
Ook dit jaar hebben wij weer gebruik gemaakt van het online nieuwsbriefsysteem van Laposta.nl. Via
dit systeem sturen wij de deelnemers ongeveer 1 week van tevoren de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief
heeft een professioneel uiterlijk en de mensen weten dan van tevoren waar wij heen gaan. Ook kunt
men zich nog steeds eenvoudig via de website van Gilde aanmelden, eventueel hun gegevens wijzigen
of zich afmelden. De nieuwsbrief werd dit jaar naar circa 75 e-mailadressen verzonden.
Verder waren er dit jaar geen ernstige ongevallen m.u.v. een paar valpartijen maar dat leverde alleen
wat schaafwonden op. Over het algemeen kun je stellen dat het een redelijk fietsjaar was met af en
toe slechts een paar druppels regen en wel veel wind.
Hieronder een jaaroverzicht van de gemaakte fietstochten gespecificeerd naar maand, waarheen en
hoeveel deelnemers.

Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
TOTAAL:

Aantal deelnemers
0
28
17
30
17
28
22
30
10
13
7

Bijzonderheden
Afgelast vanwege slecht weer
Extreem mooi weer om te fietsen

Zeer warm, tocht ingekort
I.v.m. vakantie werd de tocht begeleid door Nel en Ineke
Begin met regen, daarna droog
Mooi maar fris herfstweer
Regenachtig

202
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Het Filosofisch café
Het was een spannend jaar voor het voortbestaan van het Filosofisch Café. Na het formeren van een
nieuwe werkgroep ontstonden er weer nieuwe ideeën. De inleidingen van de onderwerpen werden
voortaan verzorgd door leden van de werkgroep. De introducties werden omlijst met wat filmpjes en
andere attributen om de onderwerpen te verlevendigen, dit met wisselend succes.
Het gebruik van de Parkvilla locatie kwam onder druk te staan doordat we de bar moesten delen met
andere gebruikers. Dit werkte dermate storend dat we zijn uitgeweken naar “De Oude Wereld”. Qua
sfeer een duidelijk mindere locatie maar voor het voeren van discussies een grote verbetering en dat is
uiteindelijk een belangrijke factor bij een Filosofisch café.
De volgende onderwerpen hebben, met wisselend succes wat het aantal deelnemers betreft, de revue
gepasseerd.
“Vooroordelen” was het eerste onderwerp met een goede deelname van rond de 35 personen.
“Wat is schoonheid?” was het volgende onderwerp, verzorgd door Karin van Leeuwen, een
kunstenares van alhier, met een redelijke bezetting van rond de 30 deelnemers.
“Vertrouwen” was een onderwerp verzorgd door de project groep met een 20 tal deelnemers
“Welzijn” was het onderwerp in december verzorgd door de projectgroep met een aantal deelnemers
van rond de 20 personen.
De tendens van minder deelnemers geeft ons echter te denken. Alvorens in 2020 weer een café te
verzorgen wil de projectgroep eerst te rade gaan bij deelnemers van nu en in het verleden om meer
inzicht te krijgen in de formule die het best gehanteerd kan worden om van het Filosofisch Café een
aantrekkelijk(er) project te maken.

Gastlessen
Het is een bijzonder iets om als Gilde lezingen en workshops aan te bieden, die verzorgd worden door
vrijwilligers en gericht zijn op jong en oud. Het palet dat we bieden is bijzonder breed: van een bezoek
aan of lezingen over onze molens, tot stilstaan bij de huidige lokale politiek.
Leuke onderwerpen maar ook maatschappelijk relevante onderwerpen.
Het afgelopen jaar hebben we weer een drietal lezingen toegevoegd. Een gaat over een deel van de
geschiedenis van Koudekerk en betreft Aleid van Poelgeest en haar relatie met de graaf van Holland in
de 13e eeuw.
De andere twee zijn maatschappelijke lezingen over hoe we om kunnen gaan met verwarde mensen of
wel met mensen die psychische problemen hebben. Dit zijn lezingen die verzorgd worden door
mensen die zelf een verhaal hebben en zijn gericht op zowel de jeugd als op volwassenen. Per slot van
rekening komen we allemaal wel eens met genoemde mensen in aanraking. Het onderwerp is erg
actueel vanwege het toenemende aantal mensen met psychische problemen en de vraag hoe daarmee
om te gaan. De politie meldt voor wat betreft het afgelopen jaar ruim 85.000 incidenten waarmee ze
geconfronteerd werden.
Deze twee lezingen worden verzorgd door de Stichting “Samen Sterk Zonder Stigma” en de Stichting
“Lumen”, beiden gericht op voorlichting over hoe om te gaan met mensen met psychische problemen.
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Bridgen
We bridgen nog steeds een keer per week met veel plezier in “De Oude Wereld” en het aantal
deelnemers is wat we willen. Kenmerk: geen strijd, maar plezier!

Schilderen/tekenen/”paper art”
Afgelopen jaar zijn 3 groepen schilderen/tekenen één keer per week actief geweest. Ook hier
is het plezier groot en de resultaten zelfs groots! We denken na over een vierde groep.
Cees Braat, een zeer veelzijdige en aimabele man die cursussen geeft in Soos aan den Rijn
over paper art. Het aantal deelnemers is niet groot, maar inmiddels hebben al een tiental
personen een cursus gevolgd en in januari 2020 zijn we een nieuwe reeks begonnen.

Koken
We hebben 2 kookgroepen die 10 keer per jaar bij elkaar komen in “De Oude Wereld”. Zij koken
afwisselende recepten en eten het resultaat gezamenlijk op. Ook hier overheerst het plezier.

Toneel
Op verzoek van een van de Power deelnemers hebben we een toneelgroep geactiveerd. Ze zijn al
maanden druk bezig een stuk voor te bereiden en eind maart 2020 zijn er 2 opvoeringen. We doen dat
onder de vlag van Gilde, maar de hulp van Driehoorne is hier groots.
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