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'Het meeste heb
ik geleerd van
de persoonlijke
ervaringen van
mijn coach.’
Een wezenlijke bijdrage aan de Amsterdamse samenleving.
Met ruim 800 vrijwilligers leverde Gilde Amsterdam
ook in 2018 weer een wezenlijke bijdrage aan het
vrijwilligerswerk in Amsterdam. Zij gaven meer
dan 700 Amsterdammers een steuntje in de rug
met een scala aan activiteiten. We zijn trots op
onze vrijwilligers die zich daarvoor hebben ingezet.
2018: hoogtepunten voor alle projecten

Hoogtepunten waren er
in 2018 volop. Het project
Maatje meer voor een
Maatje minder was succesvol bij een Europese aanbesteding. Mee in Mokum
ontwikkelde in het kader
van het Rembrandtjaar
2019 een Rembrandtwandeling waarvoor veel belangstelling is. Taal voor het
Leven besteedde veel tijd
aan het verder opbouwen
van het netwerk binnen de

stadsdelen en Gilde
Amsterdam ondertekende
op 7 september het
Amsterdams Taalakkoord.
Daarmee werd de organisatie officieel een van de
partners van het akkoord.
We namen in 2018 een
aanloopje naar 2019 waarin
we vieren dat ons project
SamenSpraak alweer 25 jaar
met succes draait én dat
Gilde Amsterdam 35 jaar

bestaat! We gaan dat in het
najaar van 2019 met elkaar
vieren. Wij zien er met
vertrouwen naar uit dat
wij ook in 2019 en de jaren
daarna succesvol voort

kunnen gaan op de
ingeslagen weg!
Namens het bestuur,
Peter Dudok van Heel,
voorzitter Gilde Amsterdam

Taalakkoord Amsterdam:
Op 7 september 2018 ondertekende directeur Gilde Amsterdam Annemarie Bevers het Amsterdams Taalakkoord,
een officiële afspraak tussen de gemeente, Amsterdamse
bedrijven en andere uitvoeringsorganisaties om de laaggeletterdheid op de werkvloer aan te pakken.
‘Gilde Amsterdam doet daar als enige niet bedrijfsgebonden
partij aan mee”, vertelt Karel Philippens, teamleider van
Taal voor het Leven. “Doordat wij ongebonden zijn,
kunnen medewerkers zich anoniem bij ons melden, zonder
dat de werkgever op de hoogte is. De schaamte over een
taalachterstand is namelijk groot.’

SamenSpraak

Organisatieadvies

Wekelijkse ontmoeting boekt resultaat

WIE VROEG ER IN 2018 OM ONDERSTEUNING?
In 2018 konden onze vrijwillige organisatieadviseurs zich over mooie initiatieven buigen.
Een kleine greep uit de bijzondere aanvragen:

		
		

	Het Amsterdams Operakoor, het enige niet professionele in Amsterdam, kampte
met een teruglopend ledenaantal. Ze hadden moeite jongeren te interesseren.

“Ik schrijf je deze email om te danken voor onze match. Ik ben heel blij. Wij hebben 3 afspraak tot nu gehad en ik heb
begonnen beter te spreken. Ik dank u wel voor je hulp.”

	
Stadsimkerij Soetheem zocht onze hulp bij het uitwerken van
een verdienmodel voor haar bedrijf.

		“B. spreekt al heel behoorlijk Nederlands vind ik, we hebben veel plezier in de bijeenkomsten. We hebben een aantal gemeenschappelijke interesses, zodat we behalve
‘dingen van de dag’ heel veel andere onderwerpen kunnen doornemen.”

Een net opgerichte stichting die vroegtijdige schoolverlaters,
vaak kinderen met een leerachterstand, toch onderwijs wil
geven, had hulp nodig bij het zoeken naar sponsors.
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In het najaar waren er twee Voel je sterk beweegmiddagen met rolmodel en
Taekwondo kampioen Samira el Idrissi en capoeiradocent Alexandre Nogueira. Medewerkers
van WorldPay International Internet Payments hebben aan de middagen meegewerkt.
Samen met het ANWB Kinderfietsenplan zijn 24 kinderen mobieler en blij gemaakt
met een veilige en degelijke fiets!
Kinderen uit gezinnen met lage inkomens zijn aangemeld bij het Sport- en
Cultuurfonds. Dat betaalt nu hun muziekles en/of sport.
Vrijwilligers konden hun kennis vergroten in drie intervisiebijeenkomsten en
een inspiratiebijeenkomst met een diëtist.
Het project kreeg de Europese aanbesteding voor 2019 gegund!
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Zo was er het Kookmaatjesevent op 23 juni bij Stadsboerderij Osdorp. Kinderen
leerden daar hoe ze gezond
biologisch konden koken,
gingen samen met hun
ouders aan tafel en er was
een Capoeira workshop, een
Braziliaans spel met vechten danselementen. Met dank
aan het zuidermrktFONDS.
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De maatjes, vrijwilligers die kinderen naar een gezond gewicht coachen, waren volop in beweging in 2018.
Onder het motto ‘Samen volhouden stimuleert’ organiseerden ze activiteiten met kinderen én hun ouders. Een groot succes!
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KINDEREN EN OUDERS SAMEN ACTIEF IN 2018!
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Maatje meer voor een Maatje minder
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'Begin maart hebben we zorgvuldig geoefend
in het voeren van het sollicitatiegesprek,
dit heeft ertoe geleid dat ze is uitgekozen.’
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Een leuk voorbeeld daarvan is de workshop Ecologische kaart van
22 februari 2018. Coach Robert Ploem liet vrijwilligers kennis maken
met een instrument om de energiebalans van een cliënt in kaart
te brengen. Mensen die in hun beroep intensief met anderen
werken, kunnen moeite hebben de balans tussen geven en
nemen te vinden. De ecologische benadering, de kaart, kan
daar inzicht in geven.

Naast deze workshops zijn regelmatig informele bijeenkomsten georganiseerd.
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Workshop geven en nemen in balans

59%

2%

Ook coaches zelf blijven leren

Vrijwilligers konden hun kennis o.a. aanscherpen tijdens een tweetal workshops:
• 8 maart ‘Spreektaal’ met Coos Lohman, Taaladviseur Leef en Leer
• 16 mei ‘Communiceren met verschillende culturen’
met Man-Ri van den Ham
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Loopbaanadvies
Het team loopbaancoaching helpt mensen richting aan hun carrière
te geven. Gilde Amsterdam begeleidt het vrijwillige team in hun werk
met bijeenkomsten en workshops om hun kennis te updaten.

Onze vrijwilligers hebben in 2018 veel mensen, afkomstig uit 52 verschillende
landen, hun Nederlands helpen verbeteren. De reacties spreken voor zich:

Taal voor het Leven
Voor Taal voor het Leven stond 2018 in het teken van samenwerken en kennis en ervaring uitwisselen. Ze bezochten daarom tal
van netwerkbijeenkomsten en ontmoetten klantmanagers in
de stadsdelen. De taalcoaches namen in 2018 deel aan
DIGI-Taal Tafels, bijeenkomsten met inspirerende workshops
voor taalvrijwilligers. Het mooiste resultaat van Taal voor het
Leven was natuurlijk de ondertekening van het Taalakkoord!

Week van de Alfabetisering

‘Als niet Nederlander in Nederland leven. Hoe is dat?’ Dat was
het thema van een middag voor taalvrijwilligers en klanten op
5 september, in de Week van de Alfabetisering. De Ethiopische
comedian Mo Hersi vertoonde er zijn documentaire ‘The Messenger:
wat spreek jij goed Nederlands’ en ging daarover met zijn publiek in
discussie. Nour Mandiri zong met alle aanwezigen een lied in het
Arabisch. Een lesje inlevingsvermogen, want dat bleek voor Nederlanders net zo moeilijk als zingen in het Nederlands voor anderstaligen.

Mee in
Mokum

Vrijwilligers onderwezen elkaar tijdens gezamenlijke wandelingen in nieuwe bijzonderheden in
de stad. Bij de jaarlijkse serie lezingen kwamen
de geschiedenis van Het Mirakel van Amsterdam,
de stadsverdediging door de eeuwen heen, nieuwe informatie over de VOC en de herplaatsing
van historische geveltoppen aan bod.

Op Safari in Amsterdam

In 2018 introduceerde Mee in Mokum ‘Op Safari
in Amsterdam’, een wandeling voor jongeren
die, onder leiding, op zoekt gaan naar dieren
op gevelstenen of aan gevels, waar ook een
lesje Amsterdamse geschiedenis aan te pas
komt. Een mooi educatief tochtje.

‘Amsterdam, stad van de vrije geest’

Van een ander kaliber is de wandeling ‘Amsterdam, stad van de vrije geest’, gewijd aan personen en ontwikkelingen die Amsterdam tot een
vrije stad hebben gemaakt. Eind 2018 werd de
wandeling ‘De Stad van Rembrandt’ ontwikkeld
over zowel Rembrandt als over zijn plaats in de
context van normen en gebruiken in de stad.
We organiseerden in 2018 ook wandelingen in
het kader van de 4 en 5 mei herdenkingen en
wandelingen voor nieuwe studenten van de VU.

We zijn er trots op dat...
•

Onze website zo mooi is geworden. Hij is nu veel makkelijker in het gebruik, juist ook

voor mensen met een taalachterstand. Lekker veel beeld en video’s en met duidelijke ingangen voor de klant, de vrijwilliger en Mee in Mokum. Een gastvrij onthaal, ook digitaal!

•

De energie waarmee onze taalvrijwilligers elke gelegenheid aangrijpen om te netwerken

•

Al onze vrijwilligers in 2018 zoveel betekend hebben voor hun stadsgenoten.

en Taal voor het Leven en SamenSpraak te presenteren.

Stichting Gilde Amsterdam
Staat van Baten en lasten
Baten

Subsidie Gem. Adam
Bijdrage deelnemers MIM
WPI
Obesitas project
Rente
Overige inkomsten

Totaal
Lasten

2018

138.600
41.776
49.940
46.750
39
13.095

290.200

Kosten personeel
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Afschrijvingskosten
Activiteitenkosten
Overige lasten

156.989
18.102
37.055
1.440
28.189
35

Totale kosten
Bestemmingsreserve

241.810
48.390

Totaal

290.200

De jaarrekening 2018 ligt op het kantoor
van Gilde Amsterdam ter inzage.

Een uitgave van Gilde Amsterdam.
redactie: Annemarie Bevers,
Danielle Vernhout
art direction: Marjolein Vernhout
fotografie: Huub Zeeman

www.gildeamsterdam.nl

De negen open deuren
van Jaap Vriend

‘Communiceren is zo dicht mogelijk langs
elkaar heen praten. Hoe doe je dat?’

Organisatie
Gilde Amsterdam
Vrijwilligers

800

Kantoor
J.M. (Annemarie) Bevers, 		
directeur
J.F. (Jenny) Sillerman,
administratief medewerker
Algemeen Bestuur
P. Dudok van Heel, voorzitter
	(en vanaf 2 april 2018 ook
penningmeester)
	K.E. van Helvert AC, penningmeester tot 2 april 2018
F.H.A. de Graaff en
E.R. Bremerman
(beiden bestuurslid)
Samenwerkingspartners

Daarover gaat het theatercollege ‘De negen
open deuren’ van Jaap Vriend, trainer bij
de Vrijwilligersacademie. De negen deuren
staan voor negen communicatielessen zoals
grenzen stellen, nee zeggen en luisteren.
Op 29 januari 2018 stond hij voor een groep
vrijwilligers van Gilde Amsterdam.
Het was een leerzame en humorvolle
middag, een middagje uit om de vrijwilligers
te bedanken voor alles wat ze doen.

Vrijwilligerscentrale, Vrijwilligersacademie, Dienst Educatie en
Inburgering, ABC Amsterdam,
Stadsarchief, Amsterdam
Museum, Museumcafé Mokum,
Stichting Lezen en Schrijven,
ABC Alliantie, Het begint met
Taal, Het Joods Historisch
Museum, Humanitas,
jekuntmeer.nl, DeedMob,OBA,
Vluchtelingenwerk, ViiA, Venzo,
Gilde Nederland, Amsterdamse
Aanpak Gezond Gewicht,
Studio Parkers, en vele andere
organisaties.

Leesbegeleiding

Sponsoren & schenkingen

Leesbegeleiders leverden in 2018 een waardevolle bijdrage aan de (lees)ontwikkeling
van kinderen. Ze waren op ruim 50 scholen
actief!

Kind in de oorlog

De geschiedenis kwam voor kinderen tot
leven door de vertellingen van de rasvertellers van Gilde Amsterdam. Zij deelden
hun persoonlijke belevenissen als kind in de
oorlog met hun jonge publiek. De verhalen
zijn verfilmd: www.kindindeoorlog.eu

Pilot WegWijs in onderwijs
WegWijs in onderwijs hielp ouders en
leerkrachten in het basisonderwijs beter en
fatsoenlijker met elkaar te communiceren.
Deze pilot krijgt in 2019 geen vervolg.

• FondsNuts Ohra,
• Oranjefonds
• Stichting Hannie van der Wal
Supportfonds (toegekend in 2015)
• Schenkingen via vrijwilligers
die afzien van hun onkosten		
vergoeding
• ANWB kinderfietsen
• zuidermrktFONDS

'Een heel fijne gids
die zoveel moois
vertelde, dat ik
Amsterdam
nu met andere
ogen zie!’

