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Voorwoord 
 

In 2017 hebben onze 140 vrijwilligers van de projectgroepen weer een grote 

bijdrage geleverd aan de Purmerendse samenleving. Daarnaast zijn er in de 

werkgroepen weer 50 mensen bezig geweest om onderling met veel plezier 

ervaring uit te wisselen over hun hobby. Niets bijzonders zult u zeggen. Maar als 

u de verslagen van de project- en werkgroepen in dit jaarverslag zult lezen, dan 

zult u merken dat het wel bijzonder is dat zoveel mensen zich wekelijks 

kosteloos inzetten. Dat verdient waardering. Gelukkig is het gemeentebestuur 

daar ook van overtuigd en is de waarderingssubsidie voor het komend jaar 

verhoogd. Waarvoor onze dank. We zullen daardoor in staat zijn in 2018 iets 

extra’s voor hen te doen. 

Dank gaat ook uit naar de Stadsgidsen. Zoals ieder jaar zorgen zij er voor dat 

onze financiële positie op een aanvaardbaar niveau blijft. En dat is niet het enige 

resultaat van hun werk. Zij zijn het die het uithangbord voor Gilde zijn. Zij 

timmeren letterlijk aan de weg. In 2017 was dat door het aanbrengen van de 

eerste van de drie bronzen plaquette van de drie wereldberoemde architecten, 

J.J.P. Oud, Mart Stam en Jan Stuyt, die in Purmerend zijn geboren en getogen op 

het Purmerends Museum. 

Minder spectaculair maar van evident belang is de inzet geweest van de “stille”  

krachten binnen het Gilde: het groeiend aantal taalcoaches (90 vrijwilligers) van 

SamenSpraak voor de anderstaligen, de Internetcafévrijwilligers met hun zeer 

geslaagde computerlessen in de bibliotheek en de Formulierenbrigade als secure 

invullers van “onbegrijpelijke” formulieren. 

Twee werkgroepen zijn helaas geconfronteerd met het ontvallen van zeer 

gewaardeerde deelnemers: Gerda Henger bij de Aquarelgroep en bij de 

Computer Werk Groep Ruud Wagter en Cees de Jonge. Cees was niet alleen 

deelnemer maar ook penningmeester van de werkgroep. Met hem is de laatste 

mede-oprichter van Gilde Purmerend en Omstreken heengegaan. Cees kreeg 

voor al zijn inzet en daadkracht in 2014 bij ons twintigjarig bestaan het Uiltje 

uitgereikt. 

Coach4you zal na een geslaagde pilot volgend jaar echt van start gaan mede 

door de gift van het Oranje Fonds. En zo zullen er in 2018 zeker weer bijzondere 

gebeurtenissen plaatsvinden al is het allen maar de voorbereiding op het 25 jarig 

bestaan van Gilde Purmerend en Omstreken. 

Alvorens de lezer veel leesplezier te wensen dank ik hierbij alle vrijwilligers voor 

hun grote inzet in 2017. 

Ed Bierhuizen,  

voorzitter 
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Bestuur 
Het afgelopen jaar heeft een kernteam, bestaande uit een bestuurslid en                          

3 mensen van Samenspraak zich beziggehouden met de organisatie van een 

nieuwe project: Coach4you. Er wordt een aanvraag voor subsidie gedaan bij het 

Prins Bernhard Cultuurfonds. In september is een pilot gestart. In december is de 

aanvraag door het fonds gehonoreerd. 

In overleg is besloten dat de Patchworkgroep niet langer deel gaat uitmaken van 

Gilde P&O. De dames doe niet zoveel meer aan patchwork en voor nieuwe leden 

is geen plaats, dus worden de kennis en kunde niet verder verspreid. 

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd. Er zijn 2 regiovergaderingen geweest 

waarvan de eerste plaatsvond in Alkmaar en de laatste in Purmerend.                                                                                 

De eerste vergadering van de Raad van Afgevaardigden GN in 2017 werd in het 

Purmerends museum in de raadszaal van het voormalige stadhuis gehouden. De 

catering werd door Gilde P&O verzorgd. Na de lunch hebben de deelnemers een 

stadswandeling gemaakt. 

 

Bestuursactiviteiten 2017. 

januari      

● Voor eenzame ouderen in de zomervakantie wordt contact                                            

opgenomen met andere vrijwilligersorganisaties                                                                                 

●  Voor de culinaire wandelingen wordt een nieuw formulier ontworpen                                                                                                                    

●  Het plan voor Coach4you komt op de website 

 

februari                                                                                                                                                                       

●  Er wordt een andere hosting gekozen voor de website                                                                             

●  De samenwerking tussen Stadswandelingen en het Purmerends Museum wordt 

voortgezet  

 

maart                                                                                                                                                

●  De patchworkgroep zal geen del meer uitmaken van Gilde P&O, datum in 

overleg                                                                                                                             

●   Het postadres van Gilde P&O zal op de website vermeld worden                                                                       

●   Het verzoek van Spurd om wandelingen voor ouderen te organiseren wordt 
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gehonoreerd                                                                                                                                             

●   Het ‘Gildecafé’ bestaat dit jaar uit de combitour ‘100 jaar De Stijl’ 

 

 april                                                                                                                                                    

●  De Raad van Afgevaardigden GN vergadert in Purmerend, lunch verzorgd door 

Gilde P&O                                                                                                                                                                                            

●  De voorzitter  bereidt de gidsen voor op ‘100 jaar De Stijl’ middels een trip 

naar en door Rotterdam                                                                                                           

●  De organisatie voor de  ‘Zomerschool’gaat van start i.s.m. Wonen Plus, 

Present, Wherelant, Bibliotheek, KBO en de ANBO  

 

 mei                                                                                                                                                                      

●  De voorbereiding voor C4Y  gaat van start: gedragscode voor werken met 

minderjarigen                                                                                                    

●   De algemene gedragscode komst op de website onder ‘bestuur’                                                                                                    

●   Het huishoudelijk reglement wordt aangepast voor wat betreft de VOG                                                                                                                                                          

●   De vrijwilligersovereenkomst wordt uitgebreid met C4Y   

 

 juli                                                                                                                               

●  Er wordt subsidie gevraagd bij het Prins Bernhard Cultuurfonds  voor de 

plaquettes van Oud , Stam en Stuyt                                                                                                                                             

●  Er wordt de gemeente subsidie gevraagd voor Coach4you                                                               

●  Bij het Oranjefonds wordt een verzoek gedaan om subsidie voor Coach4you 

 

september                                                                                                                            

● Voor de plaquettes van Oud, Stam en Stuyt wordt een donatie van € 500,- per 

jaar toegezegd aan de coördinator van de Stadswandelingen, gedurende 3 jaar                                               

● Het bestuur heeft de Gildejaardag in Rotterdam bezocht. 

oktober                                                                                                                                                 

● Het bestuur stapt over naar de RABO bank, de ABN rekening wordt 

aangehouden voor de Stadswandelingen                                                                                                                
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november                                                                                                                              

●  Het filmpje over de werkzaamheden van Gilde Purmerend, gemaakt door 2 

vrijwilligers, wordt op de website geplaatst                                                                                                                                                                                           

●  Ed Bierhuizen en Kees den Hollander gaan voor de tweede bestuurstermijn 

van 4 jaar                                                                                                                                                              

●  De regiovergadering vindt plaats in Purmerend                                                                                                                                           

●  Alle vrijwilligers ontvangen een kerstpresentje                                                                                     

 

december                                                                                                                                                                         

●  Voor een positief advies aan de taalcoaches van Samenspraak moet het 

bedrijf Blendin aan meer voorwaarden voldoen                                                                      

●   Het Project Coach4you kan daadwerkelijk van start na de toekenning van de 

gevraagde subsidie van het Oranjefonds                                                                                             

●   Er is afscheid genomen van de dames van de Patchworkgroep.                                                                         

●    In 2018 wordt een begin gemaakt met de organisatie van het Lustrum in 

2019 ( Gilde P&O bestaat dan 25 jaar)                                        
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SamenSpraak 
 
Algemeen 
SamenSpraak is een Gildeproject waarbij anderstalige deelnemers voor een jaar 

gekoppeld worden aan een taalcoach. Een keer per week wordt er gedurende 
ongeveer anderhalf uur gesproken over alledaagse onderwerpen, zodat de 
anderstalige op een informele wijze beter de Nederlandse taal leert spreken en 

kennis maakt met onze cultuur. 
 

Coördinatie 
De coördinatie werd evenals vorig jaar verzorgd door mevrouw P. Borgers. 
 

Taalcoaches 
 

In 2017 is het aantal taalcoaches ongeveer hetzelfde gebleven: nu 89. Er zijn 12 
taalcoaches gestopt i.v.m. andere werkzaamheden of privéomstandigheden. Er 
zijn 13 een nieuwe taalcoaches bijgekomen. 

 
Waarschijnlijk zal het aantal taalcoaches zal gelijk blijven. Door het aantrekken 

van de economie zijn een aantal taalcoaches gestopt: zij hebben weer een 
betaalde baan. 
  

De werving van nieuwe taalcoaches vond plaats via een artikel in plaatselijke 
bladen, mond-tot-mondreclame, de Gildewebsite en via het NL-Plein. 

Alle nieuwe taalcoaches krijgen een map met relevante informatie. 
    
Deelnemers 

Het aantal lopende koppelingen was in 2017   127 . Een aantal deelnemers is 
gestopt omdat zij voor hun examen(s) geslaagd zijn, een studie elders zijn 

gestart of om persoonlijke redenen. 
Dit jaar hebben  29 deelnemers een certificaat van ons gekregen. 
Onze deelnemers zijn afkomstig uit 42 verschillende landen. De meeste (27) 

kwamen het afgelopen jaar uit Syrië. 
Het scholingsniveau van onze deelnemers loopt van geen onderwijs tot en met 

universitair niveau. 
De aanmelding van onze deelnemers loopt  via het NL-Plein, Taleninstituut Fiolet, 

het IVIO, Vluchtelingenwerk of  via mond-tot-mondreclame of rechtstreeks via 
onze site. 
 

Intake en Koppeling 
Mevrouw A. van Leeuwen en de coördinator hebben weer met veel genoegen de 

intake- en koppelingsgesprekken gevoerd. 
In 2017 zijn er 73 intakes met anderstaligen, 18 intakes met taalcoaches en 66 
koppelingsgesprekken gevoerd. 

 
Administratie 

De administratie is weer verzorgd door mevr. G.Zandstra. We gebruiken een 
registratieprogramma van Het begint met Taal. 
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Bijeenkomsten voor taalcoaches 
In het afgelopen jaar zijn er 9 bijeenkomsten geweest voor taalcoaches. De 

bijeenkomsten op de maandagmiddag zijn dit jaar alle in de in de cursusruimte 
van de bibliotheek geweest. Dit omdat we niet meer in het gebouwtje van VHP 
passen. De bijeenkomsten op de woensdagavond hebben wel gewoon aan de 

Kanaaldijk plaats gevonden. 
Doel van deze bijeenkomsten was het uitwisselen van ervaringen en het 

doorgeven van relevante informatie. 
Er is afgesproken dat de woensdagavondbijeenkomsten voorlopig ook in de 
bibliotheek gehouden zullen gaan worden. Dit, omdat het heel lang duurt voordat 

het gebouwtje een beetje warm is. We beginnen dan wat eerder, want de 
bibliotheek sluit om 20.00 uur. 

 
Op  dinsdag 28 november hebben we weer met een aantal taalcoaches en hun 

anderstaligen samen gekookt en gegeten in een ruimte van Heel Europa. 
Het gebeurde, net als vorig jaar, onder de bezielende leiding van Mieneke Zander. 
Het thema was deze stamppotten. Het was ook dit jaar een zeer geslaagde 

activiteit. 
Omdat de kookfaciliteiten niet optimaal zijn in Heel Europa, hebben we 

geprobeerd ergens anders een ruimte te huren voor deze activiteit, maar de 
kosten hiervoor waren helaas veel te hoog.  

 
                                            
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ons jaarlijks uitje voor taalcoaches en anderstaligen was op 30september. Deze 

keer hebben we een puzzeltocht door het centrum van Purmerend gehouden. 
Voorafgaand hieraan hebben we met ruim 40 mensen bij Spijkerman koffie 
gedronken met appeltaart. Tijdens het koffiedrinken zijn er door de taalcoaches 

certificaten uitgereikt. 
Ondanks het regenachtige weer is de tocht met enthousiasme gemaakt en zijn 

de vragenlijsten ingevuld en ingeleverd. 
 
De winnaars van de 1ste,2de en 3deprijs hebben een VVV-bon ontvangen. 

Na afloop van de wandeling was er nog gelegenheid om na te praten onder het 
genot van een drankje bij Spijkerman. Het was een geslaagde dag. 

 
In de bijeenkomst van 30 oktober is er iemand van de nieuwe stichting Blendin 
geweest om over hun initiatief te vertellen. 
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Deze stichting wil anderstaligen bijeenbrengen om ze uit hun isolement te halen. 
Een prima initiatief, maar omdat de website die zij gebruiken nog niet goed 

beveiligd is, raden we deze nog niet aan aan onze anderstaligen. Het bestuur van 
Gilde zal contact opnemen met de stichting om de ontwikkelingen te kunnen 
volgen. 

De taalcoaches en hun deelnemers hebben  dit jaar weer gebruik gemaakt van 
de studiecellen en andere ruimten in de bibliotheek en het wijkplein Where om te 

converseren. Daarnaast werd er thuis, op de markt, in een theater of een 
museum afgesproken. 
  

Coördinatorenoverleg 
Mevr. P. Borgers heeft deelgenomen aan dit overleg. 

 
Taalketenoverleg 

Iedere 6 tot 8 weken was er  een vergadering van de verschillende organisaties 
die zich bezig houden met Nederlandse taal voor anderstaligen in Purmerend en 
omstreken: het Taalketenoverleg. Deelnemers aan dit overleg zijn: Regiocollege, 

Fiolet Taaltrainingen, Clup Welzijn, Vluchtelingenwerk Edam/Volendam,  
Bibliotheek Waterland en Gilde/ SamenSpraak. 

Vanuit SamenSpraak heeft de coördinator zitting in dit overleg. Ook mevr. A.van 
Leeuwen is regelmatig aanwezig geweest. 
 

Landelijke ontwikkelingen 

Het Begint Met taal 

Deze landelijke koepelorganisatie biedt ondersteuning aan organisaties en 

groepen personen, die met behulp van Nederlandstalige vrijwilligers, op 

laagdrempelige wijze anderstaligen coachen bij het leren luisteren, spreken, 

lezen en schrijven van de Nederlandse taal en hen laten kennismaken met de 

Nederlandse cultuur met als doel hun zelfredzaamheid in de Nederlandse 

samenleving te bevorderen. Het gaat hierbij om alle informele taalbegeleiding 

aan anderstaligen, d.w.z. voor mannen en vrouwen, individueel en groepsgewijs, 

les en conversatie. 

SamenSpraak Purmerend maakte ook in 2017  gebruik van de expertise van het 

landelijk bureau van Het Begint met Taal met name op het gebied van de 

informatieverstrekking aan de taalcoaches door middel van  De Nieuwsbrief. Via 

de website van Het Begint Met Taal kan iedere taalcoach deze ontvangen. 

Ook hebben een aantal taalcoaches deelgenomen aan webinars die verzorgd 

worden door Het begint met Taal. 

Omdat er behoefte was aan een bijeenkomst over cultuurverschillen, hebben we 

op 10 april een workshop Interculturele Communicatie verzorgd door dhr. Pim 

Dorrestein, gehad. 

 

Volgend jaar 

In 2018 willen we zo nodig, weer gebruik gaan maken van een van de cursussen 

die de landelijke organisatie “Het Begint met Taal” te bieden heeft. 

Ook zullen we  materialen voor de taalcoaches aanschaffen, als daar behoefte 
aan is. 

Kwaliteitshandhaving– en bevordering staan bij ons hoog in het vaandel. 

 

Ook gaan we weer d.m.v. activiteiten voor taalcoaches en de anderstaligen 

proberen het isolement waarin veel anderstaligen zitten, te doorbreken. 
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Internetcafé 
 

Algemeen 
 
In een Internetcafé worden de 

deelnemers vanaf vijftig plus door  
Gildevrijwilligers op een eenvoudige 

manier wegwijs gemaakt op de 
computer. De begeleiding omvat o.a. 
het gebruik van internet, email, 

tekstverwerking, mappenbeheer, foto’s 
van fototoestel naar de computer etc.. 

Daarnaast wordt er nog steeds meer 
hulp en begeleiding gevraagd bij 
smartphones en tablets van de diverse 

merken met hun eigen 
besturingssysteem.  

Bij twee daarvan kunnen we demonstreren hoe het werkt, omdat we die in ons 
bezit hebben. 
 

 
Locaties 

In de volgende vestigingen van de Zorgcirkel is het internetcafé actief: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

o Jaap van Praag 
o Novawhere 
o De Viervorst 

o Woonstate W.C.J. Pastoors 
o De Meander 

 

In samenwerking met Clup Welzijn doen de volgende vestigingen mee: 
o Wijkplein Where ( Triton) 

o Heel Europa. 
Alle genoemde Internetcafés worden geleid door de vrijwilligers van  

het Gilde. 
 
Voor de internetcafés van de Zorgcirkel zijn nieuwe versies van Microsoft Office 

365 aangeschaft. Deze zullen, waar nodig, op de betreffende locaties door de 
vrijwilligers van het Gilde worden geïnstalleerd.  

 
 
Projecten in bibliotheek Waterland 

VIP ( Vrouwkracht in Purmerend ) 
Voor allochtone vrouwen wordt hier een computercursus gegeven. Het gaat om 

beginners. Er wordt gewerkt met het programma Oefenen.nl. Dit is het online 
startpunt voor iedereen die zijn of haar basisvaardigheden verder wil verbeteren. 
Er wordt geoefend  met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld etc..  

De dames worden hierin  begeleid door drie Gilde vrijwilligsters. Dit gebeurt in 
samenwerking met Clup Welzijn en bibliotheek Waterland. 

 

Internetcafé Jaap van Praag 
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Tabletcursus Android 

 

Tabletcafé 
In het Tabletcafé in de bibliotheek is iedereen welkom met vragen over tablets, 

e-readers en smartphones. De vrijwilligers van Gilde P en O geven in 
samenwerking met bibliotheek Waterland, elke vrijdagmiddag uitleg over het 
installeren van apps, het binnenhalen van een e-book en het overzetten daarvan 

naar de e-reader en extra trucjes hierbij.  
Ook kan men terecht voor overige computervragen. Op afspraak kan men  

doorverwezen worden naar de diverse internetcafés, omgekeerd kan men via de 
internetcafé ’s verwezen worden naar het tabletcafé. 
 

 
Cursussen 

Begin januari 2017 organiseerde  bibliotheek Waterland in samenwerking met 
Gilde P en O computercursussen Windows en Digisterker voor beginners in 

Volendam en Purmerend. De computer cursus Windows voor beginners en 
Digisterker zijn samen gevoegd in één cursus van negen dagdelen, zes dagdelen 
voor de computer en drie dagdelen voor Digisterker van deze cursus zijn er vijf 

gegeven.  
In Purmerend werden de iPad en Android tabletcursussen georganiseerd.  

Deze cursussen bestonden uit acht dagdelen, van elk van deze tabletcursussen 
zijn er drie gegeven.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Digisterker 
In samenwerking met de bibliotheek Waterland zijn er drie vrijwilligers opgeleid 

tot gecertificeerd vrijwilliger voor het project Digisterker. Het doel van dit project 
is om zo veel mogelijk mensen gebruik te laten maken van de e-overheid. Naast 

allerlei overheidsinstellingen gaan ook allerlei andere publiekrechtelijke 
instellingen communiceren via het internet. De toegangssleutel voor de 
beveiligde privacy-sites van de overheid en deze instellingen is het Digid 

wachtwoord. Het aanvragen en vervolgens het gebruik maken daarvan werd in 
een drietal bijeenkomsten aangeleerd.   De eerste cursus is in de bibliotheek van 

Edam gegeven. Duidelijk werd dat met name de 70 plussers veel moeite hebben 
met het omgaan met de computer. Zij allen vroegen om een beginnerscursus 

 iPadcursus bibliotheek 



12 
Secretariaat Gilde Purmerend en Omstreken  –  Postadres: De Goedemeent 2, 1447 PT Purmerend  - T 0299-463285 / 0651806904 

computergebruik. Deze cursus is gegeven en aansluitend daarop is instructie 
gegeven over het aanvragen en gebruik maken van de Digid. 

 
  

Coördinatie 

De algemene coördinatie van de Internetcafés was ook in 2017 weer in handen 
van Cok Schorsij. Hij onderhield het contact met de samenwerkingspartners:  

de Zorgcirkel, Clup Welzijn, V.I.P., Odeon, de Prinsenstichting en bibliotheek 
Waterland. Tevens droeg hij zorg voor de intake van nieuwe vrijwilligers en het 
overleg met de gezamenlijke vrijwilligers.  

 
 

Begeleidersoverleg   
Met de heer G.Mesman (Service Coördinator Zorgcirkel) Jan van der Knokke en  

Cok Schorsij is er een vooroverleg geweest omtrent vernieuwingen, onderhoud, 
software, hardware e.d. van de computers van de internetcafés. Daarna kon, als 
daar behoefte aan zou zijn, een overleg met de gezamenlijke vrijwilligers plaats 

vinden. 
 

Begeleiders 
In 2017 zijn er twee vrijwilligers gestopt . 
Er waren 16 vrijwilligers actief. Op de verschillende vestigingen samen waren ze 

zo’n 70 uur per week aan het werk. 
 

Volgend jaar 
Begin 2018 organiseren bibliotheek Waterland en Gilde P en O een 
computercursus Windows/Digisterker voor beginners in de bibliotheek Purmerend 

en Volendam. In de bibliotheek in Purmerend start een beginnerscursus voor 
iPad en Android.  

Alle cursussen zijn ingepland t/m mei. 
 

 

 
Wij zullen nog steeds onze handen vol hebben om alle internetcafés draaiende te 

houden met voldoende vrijwilligers. Het werven van nieuwe vrijwilligers heeft 
dan ook een hoge prioriteit. 
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Formulierenbrigade  

 
Zittingsdagen  
 
In 2017 zijn de zittingsdagen gehandhaafd op de maandag- en dinsdagmorgen. 

 
Aanwezigheid en bezoek  

Vanaf 1 januari 2017 is de formulierenbrigade ononderbroken – met uitzondering 
van de maandag - wekelijks in de bibliotheek aanwezig geweest vanaf  10.00 u. 
tot 12.00 u. met uitzondering van de week tussen kerst en nieuwjaar. De 

zittingen op de maandag hebben “stil gelegen” tussen 15 mei en 15 september. 
 

Tijdens de zittingen hebben op  
de maandagmorgen 23 mensen en op 

de dinsdagmorgen 50 mensen   
advies over of hulp gevraagd bij het invullen van formulieren.  
Ter vergelijking: in 2016 heeft de formulierenbrigade in totaal 76 mensen 

geholpen. 
 

Op de maandagmorgen in de periode tot 15 mei vroegen 15 mensen advies of 
hulp bij het invullen van formulieren. 
De bezoeken op de dinsdagmorgen waren gelijkelijk verdeeld over het gehele 

jaar. 
 

Vragen  
De meest voorkomende vragen hadden betrekkingen op  
-(aanvullende) bijstand,  

- vrijstelling van gemeentelijke belastingen en/of waterschapslasten  
- (ziektekosten)verzekeringen en  

- aanvragen minimaregelingen (M€€RDOEN) 
- uitkeringen 
In enkele gevallen is hulp verleend bij het aanvragen van een DigiD. 

 
Evaluatiebijeenkomst  

Op 11 september zijn de activiteiten van de formulierenbrigade met de 
vrijwilligers besproken in een korte evaluatievergadering.  
 

Eindejaarsbijeenkomst  
Op 21 december is het jaar afgesloten met een eindejaarsbijeenkomst  bij de 

coördinator thuis. 
 
Coördinatie  

De coördinatie was ook dit jaar weer in handen van Wim Otter. Hij onderhield het 
contact met de medewerkers van de bibliotheek Waterland. Voorts zorgde hij 

voor de coördinatie van de vrijwilligers en verzorgde hij de gezamenlijke 
bijeenkomsten. 
 

Vrijwilligers  
Vanaf 1 januari 2017 is gestart met 10 vrijwilligers en op 1 augustus is de elfde 

vrijwilliger gestart..  
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M.i.v. 1 januari 2018 hebben twee vrijwilligers afscheid genomen. Zij waren van 
mening, dat het aantal bezoeken op de maandagmorgen te laag was om daaraan 

hun tijd te besteden.  
In 2018 zal dus gestart worden met 9 vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
Secretariaat Gilde Purmerend en Omstreken  –  Postadres: De Goedemeent 2, 1447 PT Purmerend  - T 0299-463285 / 0651806904 

Stadswandelingen 
 

Gidsen                                                                                               

Het aantal gidsen dat in de loop der jaren gestaag gedaald was tot 9 heeft dit 

jaar uitbreiding gekregen zodat onze groep nu weer uit 11 personen bestaat. 

100 jaar De Stijl                                                                                                     

Dit jaar was een speciaal jaar omdat De Stijl precies 100 jaar bestaat. Onze 

plaatsgenoot architect Jacob Oud was een van de oprichters van deze beweging. 

Dit is aanleiding geweest een Stijlwandeling samen te stellen die bestond uit een 

bezoek aan het Purmerends Museum, waar een tentoonstelling rond Oud en De 

Stijl was ingericht, gecombineerd met een architectuurwandeling door 

Purmerend. Daarbij  werd stil gestaan bij de huizen van Oud, maar waar ook 

aandacht was voor de architecten Jan Stuyt en Mart Stam.                                                                                                                                   

Bij het samenstellen van deze combi was collega Jack Otsen naast conservator 

Saskia van den Berg van het Purmerends museum een drijvende kracht. En van 

heel groot belang is het vele pr-werk in dit kader gedaan door collega Dick 

Blokker. 

Wandelingen                                                                                              

Naast de gewone (historische) wandelingen in het hoogseizoen op 

zaterdagmiddag (waar belangstellenden aan mee kunnen doen zonder zich op te 

geven) was er nu ook maandelijks éénmaal een Stijlwandeling.                         

Aan de gewone wandelingen deden (afgerond) 155 personen mee, aan de 

Stijlwandelingen 135.  

Groepswandelingen                                                                                      

Buiten de zaterdagwandelingen die altijd doorgaan, ongeacht het weer en 

ongeacht het aantal belangstellenden, zijn er de groepswandelingen. Deze 

wandelingen op een tijdstip naar keuze kunnen door groepen ( familie, vrienden, 

collega’s, etc.) aangevraagd worden. 29 Groepen hebben een historische 

wandeling gemaakt ( 380 personen) , 4 groepen kozen voor een Stijlwandeling 

(35 deelnemers). Opgemerkt zij nog dat wanneer een groep te groot was voor 

één gids (meer dan 15 deelnemers) er twee geteld werden. 

Culinaire wandelingen                                                                                        

Voor de culinaire wandelingen was dit jaar veel belangstelling. Deze wandeling 

bestaat uit een 3-gangen diner dat plaats vindt in 3 verschillende restaurants. Na 

het voorgerecht en hoofdgerecht wordt er gewandeld. Er waren drie maal 2 

groepen van ongeveer 30 personen en een van 10 personen. 100 Mensen 

hebben dus deelgenomen aan deze wandeling. Het waren alle bedrijfsuitjes.  

Scholen                                                                                                              

Vier schoolklassen vroegen een historische wandeling aan met 110 leerlingen, 

inclusief begeleiders. Vijf klassen, 130 leerlingen hadden belangstelling voor een 
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Stijlwandeling. De belangstelling van de kant van de scholen viel hiermee 

enigszins tegen. 

Gratis wandelingen                                                                                                  

Het gaat hier om 6 Stijlwandelingen voor Stijlambassadeurs, Gildebestuurders 

van elders, de Gildemedewerkers uit Purmerend en genodigden bij de onthulling 

van de Oud-plaquette, 75 mensen. Daarnaast waren er 11 historische 

wandelingen waaronder  leerlingen van de MLK school en een Engelstalige 

Rotarygroep. Verder waren er rolstoelwandelingen, een boswandeling en 

wandelingen in het kader van de open monumentendag. In totaal hebben 145 

mensen deelgenomen aan deze wandelingen.                                                                                                                                                                            

Conclusie                                                                                                         

Het was een succesvol jaar voor de gidsen van Purmerend met 890 personen die 

een historische wandeling meemaakten en 375 deelnemers die een 

Stijlwandeling genoten, samen 1265 belangstellenden. Niet onvermeld mag 

blijven de prettige samenwerking dit eerste jaar met het Purmerends Museum. 

Volgend jaar                                                                                                                          

Het komend jaar blijven de architectuurwandelingen gehandhaafd, zij het nu met 

hoofdpersoon Jan Stuyt. Van hem wordt dit jaar een plaquette onthuld naast die 

van Ko Oud.                                                                                                                                                                                         

Elke eerste zaterdag van de maand, vanaf 7 april tot en met 29 september is er 

een combiwandeling. Deze wandeling begint met een bezoek aan de Jan Stuyt-

mini-expositie in het Purmerends Museum en vervolgens een wandeling door de 

stad, waar naast de werken van Stuyt, ook die van de in Purmerend geboren 

architecten Oud en Stam worden belicht. De wandeling wordt afgesloten met een 

kopje koffie of thee. 

  

Onthulling plaquette Oud 
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Coach4you 

 

In 2017 is gestart met een pilot van Coach4you.  

Doel 

De bedoeling is de overstap van de lagere naar de middelbare school voor 

brugklassers succesvol te laten verlopen. 

Het is niet de bedoeling dat de leerling met zijn huiswerk geholpen wordt in de 

zin van samen huiswerk maken. De coach ondersteunt de leerling hoe zijn 

agenda in te delen, wanneer en hoe het huiswerk maken, met de voorbereiding 

op een repetitie etc.                                                                                                                                                 

De ouders van de leerling worden steeds geïnformeerd over de zaken die aan de 

orde gekomen zijn. 

Gang van zaken                                                                                                                                      

De coach zal de leerling wekelijks ,één à anderhalf uur bezoeken, met 

uitzondering van de vakanties. Een van de ouders zal thuis moeten zijn tijdens 

het bezoek. Het traject start aan het eind van het schooljaar op de basisschool, 

zodat de leerling zijn coach kent als het brugjaar van start gaat. De 

ondersteuning kan tot najaar van het volgende schooljaar duren. 

Aanmelding 

Alle scholen in Purmerend en de Z-

O Beemster hebben brieven en 

een folder ontvangen met 

informatie over Coach4you.Op 

verzoek is er op verschillende 

scholen  een mondelinge 

toelichting gegeven aan de IB en 

de directie. 

Er werden 8 leerlingen aangemeld, 

waarvan er 6 gekoppeld zijn aan 

een coach. 

Vrijwilligers  

De coaches hebben basiscursus 

gevolgd en een VOG aangevraagd 

en gekregen. Geregeld zijn 

coaches en kernteam bijeen 

geweest om de ervaringen te 

bespreken. 
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Resultaat 

Deze pilot was zeer succesvol en mede op grond van ervaringen van de coaches, 

zijn de functieomschrijving van de coach en het aannamebeleid van de leerling 

aangepast. 

 

2018 

Dankzij de toekenning van de subsidie van het Oranje Fonds kan er in 2018 echt 

gestart worden met Coach4you. De brieven naar de basisscholen en de werving 

van vrijwilligers kunnen in gang worden gezet. 
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Computer Werk Groep 

 

Leden                                                                                                          

Dit verslagjaar staat in het teken van de grote persoonlijke verliezen die wij als 

groep hebben geleden. In 2017 ontvielen ons, na een ziekbed Ruud Wagter en 

als gevolg van een noodlottig ongeval Cees de Jonge, onze penningmeester. 

Beiden waren gedurende lange jaren enthousiaste leden van onze groep en hun 

overlijden laat  een grote leegte achter. Tevens zag Theo Vleeshhouwer zich, tot 

zijn en onze spijt, genoodzaakt zich definitief terug te trekken. 

Website                                                                                                            

Nadat vorig jaar veel tijd is besteed aan het opzetten van een nieuwe website is 

deze gedurende 2017 in gebruik genomen. De site, die uiteraard toegankelijk is 

voor buitenstaanders, vormt thans de  communicatie tussen de leden onderling. 

Toegegeven moet worden dat een en ander ook in 2017 toch een 

gewenningsperiode vergde. Zoals voorzien worden alle programma’s, verslagen 

en dergelijke via versleutelde toegang onderling kenbaar gemaakt. De leden Ron 

Booij en Cor van der Linden zijn beschikbaar  als webmaster. 

Voordrachten                                                                                                            

Gedurende het jaar is door een aantal leden voordrachten gehouden over 

verschillende onderwerpen. Aan de orde kwamen wederom Windows 10, Google 

Cloud, One drive, Mail store, sneltoetsen, Wifi, Fotoshop en diverse 

beveiligingsprogramma’s. 

Financiën                                                                                                                                      

Dit jaar hebben wij aandacht moeten besteden aan onze financiële positie, 

voornamelijk als gevolg van het 

eerder vermelde verlies aan leden. 

Regelmatig is aandacht besteed aan 

het werven van nieuwe leden, 

hetgeen nog niet tot resultaat heeft 

geleid. Wel  heeft overleg met onze 

verhuurder Clup Welzijn geleid tot 

een huurverlaging, die voor enige 

verlichting zorgt. 

Cor van der Linden is bereid 

gevonden om Cees de Jonge als 

penningmeester op te volgen. 

 

  

Dage uit met de Computer Werk Groep 
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Aquarelgroep Hoogland  
 
Algemeen  
De schildersgroep is een homogene groep, die 

net als de vorige jaren met elkaar in de vrije 
natuur de schilderkunst beoefent. Dit jaar 

waren er meer dan 20 deelnemers. Er werden  
in de maanden mei, juni en juli 10 
schilderochtenden in de omgeving van 

Purmerend georganiseerd. 
 

Afscheid                                                                                      
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van 
Gerda Henger, een waardevolle schilder en 

enthousiaste begeleider van de 
schilderochtenden. Haar overlijden laat een 

leegte achter. 
 
Locaties 

Naast de locaties van vorig jaar hebben we 
kunnen schilderen op een nieuwe plaats: het 

Rustpunt in Kwadijk. Daar werden we met 
gebak ontvangen. 

 
Het seizoen is traditiegetrouw begonnen bij Spijkerman, het restaurant aan de 
Neckerstraat. 

 
Op de  andere schilderochtenden hebben we naar hartenlust kunnen schilderen 

op de vaste locaties.  
 
De weergoden waren ons niet altijd goed gezind. De schilderochtend bij de 

familie Vlaar aan de Volgerweg viel letterlijk in het water. Gelukkig hebben we 
deze ochtend kunnen inhalen op een betere dag. 

 
Zoals gewoonlijk sloten we ons seizoen af op de Koemarkt in Purmerend, bij 
Concordia, waar we ons tegoed deden aan koffie en gebak. Daar hebben we  het 

buiten schilderen afgesloten.  
 

Kerstpresentje 
Onze dank gaat uit naar het Gildebestuur, dat ons verraste met een attentie 
tijdens de jaarwisseling. 
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Culinair genootschap  
 
Leden  

Dit genootschap bestond in 2017 uit een groep van 10 mannen die ook dit 
jaar weer veel plezier hebben gehad in het maken van culinaire 
hoogstandjes.  

 
 

Bijeenkomsten 
Alle geplande reguliere bijeenkomsten (elke tweede woensdag van de maand, 

uitgezonderd de zomermaanden), hebben doorgang gevonden in Wijkplein 
Where (Triton).  

 
De bijeenkomsten worden voorbereid door 2 personen. Zij bedenken het 

menu en bereiden dat thuis. De ervaring die dat oplevert nemen zij mee naar 
de kookbijeenkomst. Van het gebeuren wordt een verslag gemaakt. 

De nieuwe kookbijeenkomst start met een terugblik op de vorige. 
 

Naast het genieten van de maaltijd kregen ook 
de begeleidende wijnen aandacht en werden 

weer de nodige recepten uitgewisseld almede de 
tricks en trucs van het bereiden.  

 
BBQ  
Dit jaar heeft de barbecue geen doorgang 

kunnen vinden. Afgesproken is dat de barbecue 
in 2018 in ieder geval wel doorgang zal vinden. 

 
Kerstdiner  

Het Kerstdiner vond 14 december in plaats. De 
partners waren wederom uitgenodigd. Het diner 

was zeer geslaagd. In de ruimte waarin het 
diner plaats vond waren de tafels smaakvol 

gedekt en versierd. Boven de tafel hing een 
ingenieuze versiering met verlichting. Met dank 

aan de partners van de heren.  
 

Locatie 
Dit jaar is er, tot ons plezier, een industriële afwasmachine in de keuken 
geplaatst. Dat maakt het opruimen en afwassen een stuk makkelijker.  

 
Volgend jaar 

De bijeenkomsten zullen niet afwijken van het afgelopen jaar. De BBQ gaat 
vindt zeker plaatsvinden. 

Ons is toegezegd binnen afzienbare tijd gebruik te kunnen maken van een 
afsluitbare kast. Dat is prettig om wat voorraad te bewaren en eventueel wat 

bestek en serviesgoed een plaatsje te geven. We zijn daarvan in afwachting. 
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Jaarrekening Balans 31-12-2017 
 

 

Balans 31 december 2017 

ter vergelijking is de balans per 31 december 2016 opgenomen   

 

                                          2017              2016_   

                                               €                    € 

Activa 

Liquide middelen                  6044               7153    

Te ontvangen                       5145                   30              

                                         ______          ______ 

                                                                11189             7183     
 
 

                                          2017              2016_   

                                               €                    € 

Passiva 
 
 

Te betalen                            5115                734  
 

Voorziening jubileum             3873              4249 
 

Voorziening ICT                     2200              2200 
 
                                         ______          ______ 

 
                                           11189                   7183             
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 Jaarrekening Resultatenrekening 2017 
 

 
Ter vergelijking is de resultatenrekening 2016 en de begroting 2017 opgenomen 

                                                                 Resultaat        Begroting       Resultaat 

                                                                      2017                2017               2016 
Baten                                         €                       €                     € 

Rabofonds                                   -                      -                   500 

Gemeentesubsidie                    4290                4290               4290 
Stadswandelingen                    3188                2425               2548 
Samenspraak                            460                  400                 460 

Diversen                                   301                    -                   280 
Fondsen Plaquettes                  5385                    -                     - 

Resultaat                                381                   -                     - 

Totaal baten                        14005                7115              8078  
Lasten 

 

Huisvesting       266                  350             307 

Telefoonkosten         73                  100               73 

Bestuurskosten       374                  400             280 

Website       555                    -               - 

Vrijwilligersattentie       725                    -                             - 

ICT hardware -                      -           1192 

Contributie Gilde Nederland       145                 150             145 

Administratiekosten       304                 200             160 

Vrijwilligerscontactavonden     1059                 900             463 

Promotie/advertentiekosten       385               1150             546 

Stadswandelingen       998               2000             998 

Samen de zomer door       169                  -               - 

Samenspraak                                    1418               1215           1382 

Internetcafé       173                 250             709 

Formulierenbrigade         49                 100               86 

Coach4You       646                 300               60 

Computer Werk Groep* -                   -                - 

Aquarelgroep*         17                   -             212 

Patchworkgroep* -                   -                - 

Plaquette Oud     5460                   -                - 

Resultaat -                   -          1465 

Totaal lasten 
 

  14005               7115                     80788             8078 
           

   

*de werkgroepen draaien budgettair neutraal 


