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Vertrouwen in de toekomst

Meezingers bij Sing Along met NedLess

2016 is voor Gilde Amsterdam een goed jaar. Ruim 1.000 vrijwilligers, verdeeld over negen activiteiten, spanden zich
optimaal in en leverden zo een wezenlijke bijdrage in Amsterdam aan het vrijwilligerswerk en de ondersteuning aan
Amsterdammers. Gilde Amsterdam prijst zich gelukkig met zo’n grote schare betrokken vrijwilligers en spreekt daarvoor
grote dankbaarheid uit.
De beide taalactiviteiten, Taal voor het leven en Samenspraak realiseerden meer koppels dan waarvoor subsidie was
verleend en bij de activiteiten Loopbaanbegeleiding en Sociaal Ondernemerschap zijn de gerealiseerde koppels in lijn met
de verleende subsidie. Ook de nieuwe activiteit Maatje Meer voor een Maatje Minder kan terugkijken op een mooi jaar.
De bijna 100 vrijwilligers van Mee in Mokum hebben opnieuw kans gezien om circa 8.500 wandelaars een onvergetelijke
wandeling door de stad aan te bieden, gebaseerd op hun grote deskundigheid in combinatie met passie en enthousiasme.
Om onze organisatie in staat te stellen de activiteiten succesvol uit te voeren gebeurt er ook veel achter de schermen.
Voortdurend wordt er zorg besteed aan het zoeken en selecteren van nieuwe vrijwilligers en aan deskundigheidsbevordering
van onze vrijwilligers. Ook zijn vrijwilligers actief bij het in contact komen met potentiële klanten, onder meer door het
bezoeken van relevante bijeenkomsten. Zij informeren bezoekers over Gilde Amsterdam en over de mogelijkheden voor
ondersteuning of vrijwilligerswerk.

Interview SamenSpraak Dick en Judit voor Amsterdam bedankt

Het bestuur heeft dit jaar specifiek aandacht besteed aan de positionering van Gilde Amsterdam, aan de cruciale relatie met
de gemeente Amsterdam en de interne organisatie. Op alle aspecten zijn stappen voorwaarts gezet.
Wij kijken met tevredenheid terug op het afgelopen jaar, maar we realiseren ons maar al te goed dat succes niet vanzelf
komt. Daar moet hard voor gewerkt worden en dat zullen we dan ook blijven doen, op alle terreinen. Alleen dan kan Gilde
Amsterdam vertrouwen op continuïteit in de toekomst.
Namens het bestuur, Peter Dudok van Heel, Voorzitter Gilde Amsterdam

Studenten ROC-TOP houden presentaties in de stad

@gilde020

Ik ben vandaag weer bij F. geweest
en zijn moeder. Het gaat goed,
hij lijkt nu wat opener te worden.
Vandaag hebben we suiker- en
vetvrije muffins gebakken,
ze waren goed gelukt.
Maatje meer voor een Maatje minder

Participatiemarkt

Bewegen op de Participatiemarkt

Deskundigheidsbevordering

En verder...

De taalprojecten

, Openden wij het seizoen na de
zomer met onze teamleden onder
het genot van koffie, thee en taart;
, werd WegWijs in Onderwijs (voor
communicatie tussen ouder en
school) in de markt gezet. Veel aan
dacht is besteed aan promotie en
scholing van de vrijwilligers. In 2017
gaat het project stadsbreed werken;
, zijn opnamen gestart voor de derde
film van VerhalenVertellers;
, leerden gidsen van Mee in Mokum
leerlingen van de ROC TOP, richting
Leisure en Hospitality, hoe zich te
presenteren tijdens een rondleiding;
, ondertekenden wij het Pact Gezond
Gewicht Osdorp en Geuzenveld;
, organiseerden wij een Sing Along op
7 september in de OBA met NedLess;
, organiseerden wij een bijeenkomst
‘Omgaan met cultuurverschillen’
met gastspreker Hans Kaldenbach.
De aanwezige vrijwilligers kregen
het boekje ‘Waar komt de hagelslag
vandaan’;
, maakten wij een promofilm voor
Maatje meer voor een Maatje minder;
, stemtiendaagse Appeltje van Oranje
(Oranjefonds) Maatje meer voor een
Maatje minder;
, gaven wij voorlichting bij ABC
Alliantie over SamenSpraak;
, waren wij aanwezig op de Participa
tiemarkt 11 november;
, werkten wij mee aan ‘180 Nationali
teiten’;
, deden wij mee met de campagne
van de VCA ‘Amsterdam bedankt’ en
, kregen onze vrijwilligers in december
een OBA bibliotheek pas cadeau.

, Zes koffiebijeenkomsten;
, vier basistrainingen van elk vier
dagdelen bij de Vrijwilligersacade
mie; na afloop ontvingen de vrijwil
ligers een certificaat;
, diverse verdiepingsbijeenkomsten
waar vrijwilligers met inhoudelijke
vragen terecht konden.

Maatje meer voor een Maatje minder
, Inspiratiebijeenkomst;
, intervisie;
, twee trainingen van elk vier dag
delen; na afloop ontvingen de vrij
willigers een certificaat; voor alle
vrijwilligers van Maatje meer voor
een Maatje minder wordt een VOG
( Verklaring Omtrent Gedrag)
aangevraagd.

Loopbaan
, Twee 3-daagse loopbaanworkshop
‘Personal branding’ voor klanten van
Loopbaan, gevolgd door een terug
komdag.

Mee in Mokum

Dankzij jullie kon ik meedoen aan de loopbaan
traject – veel aan gehad. Ik voel alsof ik nu een
duidelijker richting heb. Dank jullie wel!
Loopbaan

Wethouder Eric van der Burg leidt winnaars
van KIKA Golftoernooi 2015 rond

Omgaan met cultuurverschillen door Hans Kaldenbach

, Serie lezingen door en voor rondlei
ders van MiM in het Amsterdam
Museum. Met bijdragen van gast
sprekers. Met onderwerpen als de
bouwgeschiedenis van Amsterdam,
geschiedenis van de Jordaan, het
leven in Amsterdam in de 18e eeuw
uit de dagboeken van Jacob Bicker
Raije, beeldhouwer Hildo Krop,
Amsterdam als diamantstad en de
KLM huisjes van Amsterdam.

WegWijs in Onderwijs
, Themabijeenkomst;
, basistraining vrijwilligerswerk.

Geweldig!
Prettige gids: Veel
kennis, heeft op elke
vraag ’n antwoord.
Mee in Mokum

Staat van Baten en Lasten
Gilde Amsterdam maakt naast het inhoudelijk Jaarverslag 2016 separaat een
financieel jaarverslag (Jaarrekening 2016). Hierin is ook de accountants
verklaring opgenomen. De Jaarrekening 2016 ligt op het kantoor van Gilde
Amsterdam ter inzage.

Stichting Gilde Amsterdam
Staat van baten en lasten

2016

Baten

Mee in Mokum

Subsidie Gem. Adam
DWI projectsubsidie SamenSpraak 2015
Bijdrage deelnemers MIM
TVHL E&I
Oorlog in NL, verhalen vertellen
Obesitas project
Rente
Overige inkomsten

€ 133.700
€ 12.375
€ 49.231
€ 54.627
€
6.000
€ 30.625
€361
€ 15.255

Totaal inkomsten

€ 302.174

Lasten
Mee in Mokum (MiM) kan terugkijken
op een succesvol jaar. Circa 8500 wande
laars werden door de stad rondgeleid.
Een vergelijkbaar aantal als in 2015.
Stadswandelingen door Amsterdam zijn
populair. Het rondleiden in kleine groe
pen en de persoonlijke rondleiding door
onze rondleiders spreken de wandelaars
sterk aan.
MiM biedt een grote variatie aan wande
lingen. En soms doen we iets extra:
, voor een fondsenwerving van de
Stichting Kinderen Kankervrij (Kika)
had Gilde Amsterdam in 2015 wandelingen als prijs aangeboden bij een
golftoernooi van ambtenaren van
de Gemeente Amsterdam. Deze wandeling vond plaats in 2016, met als
gids Wethouder Eric van den Burg;
, op 25 februari (herdenking Februa
ristaking 1941) leidden gidsen ge
meenteambtenaren rond langs
bijzonder plekken in de Joodse
buurt van destijds;
, een wandeling met ruim 500 wan
delaars van het Nederlands Genoot
schap van Sint Jacob;

, een groep van 100 Belgische wan
delaars verbleven twee dagen in
Amsterdam. Beide dagen leidde
MiM de gasten rond door de Oude
Binnenstad, de Jordaan, de Weste
lijke Eilanden en een Maritiem Ver
leden route.
MiM leverde in 2016 bijdragen aan edu
catie binnen het onderwijs.
, ROC/TOP studenten hielden presen
taties in de stad over bijzondere
gebouwen en buurten. MiM rondlei
ders boden hulp en gaven na afloop
een beoordeling over de presentaties.
, Scholen werden bezocht om iets te
vertellen over de geschiedenis van
hun buurt, vaak gevolgd door een
korte wandeling door die buurt.
, Tijdens de introductieweek van de
Vrije Universiteit kregen nieuwe
studenten een wandeling door de
stad waarbij extra aandacht werd
geschonken aan de specifieke
studierichting van de studenten.
Die specialisatie viel goed in de
smaak, circa 130 studenten namen
hieraan deel.

MiM was aanwezig tijdens Open Monu
mentendagen, dit jaar gericht op 100
jaar Amsterdamse School. Een wande
ling langs gebouwen van de Amster
damse School maakte daar deel van uit.
Deskundigheid van de rondleider staat
in de wandelingen voorop. Via een
maandelijkse nieuwsbrief wisselen rond
leiders wetenswaardigheden uit over
bijzondere aspecten in de stad die niet
of nauwelijks bekend zijn en als speciali
teit worden overgedragen aan de wan
delaars. Ook een lezingencyclus (zie
elders in dit jaarverslag) draagt bij aan
meer deskundigheid. De lezingen met
Amsterdamse onderwerpen worden
verzorgd door externe gastsprekers en
rondleiders.
De voorbereidingen voor een opleiding
van nieuwe rondleiders zijn medio 2016
begonnen. Na een grondige selectie zijn
elf kandidaten toegelaten tot de oplei
ding die van medio januari tot april 2017
duurt.

Kosten personeel
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Afschrijvingkosten
Activiteitenkosten
Overige lasten

€ 159.040
€21.286
€39.400
€1.440
€49.101
€
4.996

Totale kosten

€ 275.263

Resultaat*

€26.911

* Van het resultaat is € 25.586 gereserveerd voor vernieuwing van de website
in 2017; € 1.325 wordt aan de continuiteitsreserve toegvoegd.
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Ondertekening Pact Gezond Gewicht Osdorp

27

Kantoor

Samenwerkingspartners
Vrijwilligerscentrale, Vrijwilligers
academie, CABO, Dienst Educatie en
Inburgering,ABC Amsterdam, JINC,
Stadsarchief, Amsterdam Museum,
Museumcafé Mokum, Stichting Lezen
en Schrijven, ABC Alliantie, Het begint
met Taal, Dress for Succes, Het Joods
Historisch Museum, Humanitas, HomeStart, jekuntmeer.nl, Vluchtelingenwerk,
BeterThuis, ViiA, Venzo, Amsterdam
Marketing, Gilde Nederland, Amster
damse Aanpak Gezond Gewicht, Studio
Parkers, en vele andere organisaties.
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Een mooie match!
Dank voor de
bemiddeling.
SamenSpraak

Maatje Meer voor
een Maatje Minder
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Klanten
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Overleg met de juffen
gaat goed. Behalve als
‘leesoma’, word ik ook
gezien als iemand
die verstand heeft van
de ontwikkeling van
kinderen.
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Algemeen Bestuur
P. Dudok van Heel,
voorzitter
K.E. van Helvert AC,
penningmeester,
F.H.A. de Graaff, E.R. Bremerman,
bestuursleden

3

Vrijwilligers
Klanten
Teamleden

Vrijwilligers: 1012

J.M. (Annemarie) Bevers,
directeur
J.F. (Jenny) Silleman,
administratief medewerker
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Organisatie Gilde Amsterdam

Sociaal
Ondernemerschap

Loopbaan

3
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Turkije 18
Rusland 9
Spanje 9

Polen 8
VS 8
Duitsland 8

Klanten van SamenSpraak zijn afkomstig uit
58 verschillende landen.
De grootste groep is
afkomstig uit Europa.

Actief bij diverse
Samenwerkingspartners:
Vrijwilligers 32

