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Voorwoord 
 
Evenals vorig jaar hebben al onze activiteiten te lijden gehad onder het coronavirus. Een aantal van 
onze vrijwilligers zijn door het virus getroffen. Gelukkig niet met desastreuse afloop. Wel is het 
aanleiding voor een beperkte groep vrijwilligers geweest om een punt te zetten achter hun 
werkzaamheden.  
Het meest frustrerende dit jaar was de golfbeweging: het voortdurend maken van een afweging om 
al of niet te starten of herstarten van de activiteit.  
Dankzij de grote inzet van de coördinatoren  zijn er toch weer veel mensen geholpen door onze 
vrijwilligers. Hulde! Hopelijk ontstaan er in 2022 weer meer mogelijkheden om de bevolking van 
Purmerend e.o. van dienst te zijn. 
Als bestuur hebben we ook niet stilgezeten. De statuten zijn herzien evenals het huishoudelijke 
reglement. We voldoen nu aan alle eisen die door de overheid  ook gesteld worden aan 
vrijwilligersorganisaties.  
Tijd voor mij om het komend jaar af te treden. De twee bestuurstermijnen zitten er op. Ik kan 
terugzien op een hele leuke tijd bij het Gilde met een groot aantal hoogtepunten.  
Ik dank iedereen die mij het vertrouwen hebben geschonken om te functioneren als voorzitter van 
deze geweldige organisatie en wens mijn opvolger evenveel support toe. 
 
Ed Bierhuizen 
Voorzitter 
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Bestuur 
 
Door het corona-virus is ook 2021 weer een vreemd jaar geweest. 

Pas vanaf juni konden de bestuursvergaderingen weer fysiek gehouden worden op het kantoor op de 
Kanaaldijk 10 in Purmerend. De maanden daarvoor werd digitaal vergaderd.  
Gecombineerde vergaderingen met bestuur en coördinatoren waren er op 1 februari (digitaal) en op  
6 september (weer bij elkaar!).  
 
Twee belangrijke juridische wijzigingen voor onze stichting in 2021: 
- Per 07.06.2021 voldoet het Gilde P en O aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
 (WBTR). Een wettelijke verplichting voor alle stichtingen en verenigingen in Nederland. 
- Deze WBTR-afspraken moeten vastgelegd worden in de statuten. Een goed moment om de 
 sterk verouderde statuten uit 1994 te vernieuwen. Op 29 oktober zijn de nieuwe statuten 
 vastgesteld door de notaris en bijgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
Kijken we terug op onze projecten in 2021, dan kunnen we met tevredenheid terugkijken op: 
- De ‘Tulpenroute’. Heel veel bloembollen zijn er geplant in bloembakken en plantsoenen. Een 
 fietstocht en 2 wandelingen langs de tulpen zijn uitgezet door het Gilde, in goede 
 samenwerking met de gemeente Purmerend. 
- De ‘opening’ van het Plein van de Verenigde Naties op 26 september. Een vrolijk gezicht, 193 
 vlaggen van alle landen van de VN op de rotonde bij de Weidevenne. 

Bestuurslid/webmaster Kees den Hollander treedt op 8 november af na 8 jaar ‘trouwe dienst’.  
Gerrie Cramer neemt zijn werkzaamheden over. 

In december hebben 143 personen een kerst- en nieuwjaarsattentie ontvangen. Maar liefst 127 
‘brievenbus-groeikaarten’ werden door coördinatoren of bestuursleden persoonlijk thuisbezorgd.  

Nevenactiviteiten bestuursleden 
In het Huishoudelijk Reglement is bepaald dat de bestuursleden in het jaarverslag zijn/haar 
nevenactiviteiten moeten opgeven. Als volgt: 
 
Ed Bierhuizen 

-  Penningmeester Stichting Purmerends Museum                                                                                 
-            Consulent Stedam Inkomensbeheer B.V.                                                                                                
-            Vrijwilliger Stichting Landschap Noord-Holland 

Ingrid Hezemans 
- Vrijwilligerscoördinator Marktstad Run Purmerend 
- Secretaris stichting ‘De Banne Hopper’ 
- Thuisadministratie Humanitas 
- Assistent-productieleider Cultuurhuis Wherelant 
Deze activiteiten worden gedaan op vrijwillige basis. 
 
Jan Kees Hottentot 
- Ceo P.Visser & Zoon B.V. 
 
Gerrie Cramer 
- Loondienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Heerhugowaard. 
 Full time, 36 uur per week. 
- Bestuurssecretaris RTV Purmerend; vrijwilligerswerk. 
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Het is dit jaar weer een kort woord van het bestuur. Maar, gezien de corona-situatie, is er ook niet 
veel meer te melden. Voor meer gedetailleerde activiteiten verwijs ik u naar het item 
‘Bestuursactiviteiten 2021’. 
In 2022 wordt het ongetwijfeld beter! 
 

Bestuursactiviteiten 

Januari 
-  Weinig activiteiten i.v.m. corona. Alleen SamenSpraak en Coach4You zijn minimaal actief, via 
 Zoom. 
Februari 
- Op 1 februari is er een digitale Zoom-vergadering met bestuur en coördinatoren. 
  I.p.v. een drankje en een hapje in de bibliotheek, krijgen de deelnemers een verrassingspakketje 
 thuisbezorgd: thee, koekje, nootje, heel klein wijntje. Om toch nog een beetje dat ‘oude gevoel’ 
 terug te krijgen… 
- Toekenning jaarlijkse waarderingssubsidie door de gemeente Purmerend. 
Maart                                                                                                                                                                                               
- Er wordt voorzichtig gestart met een architectenwandeling zonder gids.  
- De vernieuwde website is klaar, mede tot stand gekomen via de Waterlandse Uitdaging. 
April                                                                                                                                                                                                  
-  Barry Lucas, coördinator van de Computer Werkgroep, overlijdt op 13 april 2021 op 81- jarige 
 leeftijd.  
- De ‘Tulpenroute’: een kweker in Purmerend heeft de tulpen ter beschikking gesteld. Een 
 fietstocht en 2 wandelingen langs alle plekken waar deze tulpen geplant zijn, in bakken of in de 
 grond.  Onze projectgroep  ‘Stadswandelingen’ heeft de route uitgezet en een boekje hierover 
 uitgebracht. Er zijn 206 routeboekjes gekocht. Mede door een goede samenwerking met de 
 Gemeente Purmerend was dit project een succes! 
Mei                                                                                                                                                                                                           
-  De voorbereidingen voor de ‘opening’ van het Plein van de Verenigde Naties zijn in volle gang. 
 193 Kartonnen vlaggen van alle landen die behoren bij de Verenigde Naties worden gemaakt 
 door 25 vrijwilligers van het Gilde. Het is de bedoeling om op 20 juni het ‘Plein’ te laten openen 
 door burgemeester Don Bijl, waarbij de 193 vlaggen deze opening fleurig vertegenwoordigen. 
Juni 
- 20 Juni, opening ‘Plein van de Verenigde Naties’ gaat niet door i.v.m. corona. Volgende 
 mogelijke datum is 26 september.  
- Bestuurslid/webmaster Kees den Hollander en voorzitter Ed Bierhuizen geven aan te willen 
 stoppen met hun bestuursfunctie. Zij zitten 8 jaar in het bestuur, en dat is genoeg. Reden voor 
 ‘vers bloed’.   
 Via meerdere media worden de vacatures gepubliceerd. 
- Gilde P en O voldoet per 7 juni aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
 Een statutenwijziging voor Gilde P en O is nodig. De WBTR-afspraken moeten in de statuten van 
 het Gilde worden opgenomen. 
Juli 
- Wijziging van de statuten uit 1994 is in gang gezet bij Actus Notarissen in Purmerend.  
Augustus   
- Marlou Hottentot-Leunis wordt per 2 augustus benoemd als bestuurslid.  
 Het bestuur van Gilde P en O bestaat nu uit 5 leden. 
September 
- 6 september is er een gecombineerde vergadering met bestuur en coördinatoren. Voor het 
 eerst sinds een  corona-jaar weer een fysieke ontmoeting (in de bibliotheek)! 
- Het Gildecafé van 19 september gaat niet door i.v.m. de corona-maatregelen. 
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- 26 september officiële opening van het Plein der Verenigde Naties. 193 Vlaggen van alle 
 landen die behoren tot de VN hebben zijn neergezet tussen het groen van de rotonde. Het 
 zag er fleurig uit…! 
Oktober 
- Het bestuur maakt kennis met Gerrie Cramer, de vervanger van Kees den Hollander. 
- Op 29 oktober zijn de vernieuwde statuten vastgesteld door de notaris en bijgeschreven bij 
 de Kamer van Koophandel. 
November 
- Met dank voor haar inzet gaat het bestuur unaniem akkoord met het aftreden van Marlou 
 Hottentot-Leunis als bestuurslid per 8 november. 
- Met dank voor zijn inzet gaat het bestuur unaniem akkoord met het aftreden van Kees den 
 Hollander als bestuurslid/webmaster per 8 november. 
- Gerrie Cramer wordt door het bestuur per 8 november benoemd als bestuurslid/webmaster. 
December 
- De kerstattentie, een ‘groeikaart met een mooie kerstwens’, wordt door bestuursleden en 
 coördinatoren verspreid aan alle Gilde-vrijwilligers. 
 

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. Door sommigen wordt er ook aandacht besteed aan 
lezen en schrijven. 
 
Coördinatie 
De coördinatie werd evenals vorig jaar verzorgd door mevrouw P. Borgers. 
Zij heeft te kennen gegeven dat zij na 7 jaar haar functie wil overdragen. Vanwege het succes van 
SamenSpraak taalcoaching, niet in de laatste plaats door toedoen van mevrouw Borgers, zijn de 
coördinerende werkzaamheden toegenomen. Een aantal taken werd daarom al afgesplitst en in het 
komende jaar worden de coördinatietaken nog verder verdeeld. Hopelijk dient zich in het nieuwe jaar 
een opvolger voor de kernfunctie van coördinator aan.  
 
Taalcoaches 
In 2021 is het aantal taalcoaches verminderd. Door de coronapandemie is een aantal taalcoaches 
gestopt. Er zijn echter ook nieuwe taalcoaches bijgekomen. Er zijn nu ongeveer 70 taalcoaches, van 
wie er nog enkelen twijfelen of ze door willen gaan. 
  
De werving van nieuwe taalcoaches vond plaats via een artikel in plaatselijke bladen, mond-tot-
mondreclame, de Gildewebsite en via het NL-Plein van Bibliotheek Purmerend Waterland. 
Alle nieuwe taalcoaches krijgen een map met relevante informatie.  Nieuwe taalcoaches kunnen 
deelnemen aan een training voor taal-vrijwilligers, georganiseerd door het NL-Plein van de 
bibliotheek.  
 
Deelnemers 
In 2021 zijn er 31 nieuwe koppelingen gemaakt. Met de nog lopende koppelingen erbij waren er 
ongeveer 80 coachingstrajecten.  
Dit jaar hebben 15 deelnemers de coaching succesvol afgerond. Zij ontvingen een certificaat. Door de 
coronabeperkingen kon de uitreiking niet plaatsvinden met een feestelijke bijeenkomst, zoals 
gewoonlijk.  
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We hebben de certificaten daarom dit jaar individueel, op afspraak in de bibliotheek, door de 
taalcoaches laten uitreiken, vergezeld van een roos.  
Er zijn ook deelnemers voortijdig gestopt vanwege verschillende redenen: studie, geslaagd voor 
examens, corona of andere persoonlijke redenen. 
  
Onze deelnemers van dit moment zijn afkomstig uit 20 verschillende landen.  
Het scholingsniveau van onze deelnemers loopt van geen onderwijs tot en met universitair niveau. 
De aanmelding van onze deelnemers loopt via het NL-Plein van Bibliotheek Waterland, Taleninstituut 
Fiolet, IVIO, Vluchtelingenwerk, via mond-tot-mondreclame of rechtstreeks via onze website. 
 
Intake en koppeling 
Mevrouw P. Borgers heeft samen met mevrouw A. Westeneng de intake- en koppelingsgesprekken 
gevoerd. Bij verhindering van een van beiden was mevrouw I. Beynon bij een aantal intakegesprekken 
aanwezig.  
In 2021 zijn er 31 intakes geweest met anderstaligen, 5 intakes met taalcoaches en er zijn 31 
koppelingsgesprekken gevoerd. 
 
Administratie  
Het administratieprogramma van landelijk Gilde wordt niet door ons gebruikt. Het voldoet niet aan 
onze wensen en we blijven het Excelprogramma gebruiken. Om de afspraken voor de intake- en 
koppelings-gesprekken te regelen gebruiken we sinds dit jaar een gedeelde digitale agenda. Mevrouw 
Beynon maakt de intake-afspraken. Alle aanmeldingen worden dan ook naar haar doorgestuurd.  
 
Bijeenkomsten voor taalcoaches 
In het afgelopen jaar zijn er door de coronapandemie helaas geen bijeenkomsten geweest voor 
taalcoaches. Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen en het doorgeven van 
relevante informatie. 
De voorzitter van Gilde heeft voor deze bijeenkomsten wel afspraken gemaakt met de nieuwe 
directeur van de bibliotheek over het gebruik van een ruimte van Bibliotheek Purmerend Waterland. 
We kunnen 5 keer per jaar een ruimte reserveren voor onze bijeenkomsten. 
Om de taalcoaches toch op de hoogte te houden zijn er wel enkele Nieuwsbrieven verspreid. Ook was 
er met alle taalcoaches minstens één keer telefonisch contact.  
 
Speciale samenkomsten van taalcoaches en anderstaligen 
Helaas hebben er het afgelopen jaar geen speciale gelegenheden plaats- gevonden. Samen koken en 
eten en dergelijke was niet mogelijk door de coronamaatregelen. 
De taalcoaches en hun anderstaligen hebben dit jaar, vaak op afspraak met de bibliotheek, op 
verschillende plekken in de bibliotheek met elkaar kunnen spreken. Ook werd er bij elkaar thuis, in de 
open lucht of online afgesproken. 
 
Opening van het Plein van de Verenigde Naties 
Op zondag 26 september kreeg de rotonde in Weidevenne officieel de naam ‘Plein van de Verenigde 
Naties’. Taalcoaches, met of zonder hun anderstaligen, maakten voor deze feestelijke opening 193 
vlaggen, één voor elk aangesloten land. Deze vlaggen werden voor de ceremonie rond de wereldbol 
op de rotonde geplaatst.  
De opening is verricht door wethouder Evelien Tijmstra en onze voorzitter Ed Bierhuizen.  
 
Coördinatorenoverleg 
Mevrouw P. Borgers heeft deelgenomen aan het overleg van coördinatoren van de werk- en 
projectgroepen van Gilde Purmerend en Omstreken met het bestuur van Gilde. 
 
Taaloverleg 
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Het afgelopen jaar is het Taaloverleg, opnieuw vanwege de corona-maatregelen, niet doorgegaan. 
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 mevrouw A. Westeneng is 
deelnemer. 
 
Landelijke ontwikkelingen 
Het Begint met Taal. 

De landelijke koepelorganisatie Het Begint met Taal biedt ondersteuning aan organisaties en groepen 

personen die op vrijwillige basis anderstaligen helpen bij het verwerven van de Nederlandse taal. Dit 

gebeurt op een laagdrempelige manier door middel van coaching en begeleiding. Anderstaligen 

kunnen zo oefenen met lezen en schrijven, luisteren en spreken en ook kunnen zij met behulp van 

hun coaches kennismaken met de Nederlandse cultuur. Het doel hierbij is om hun zelfredzaamheid in 

de Nederlandse samenleving te bevorderen. Het gaat hierbij om alle informele taalbegeleiding aan 

anderstaligen, dat wil zeggen voor mannen en vrouwen, individueel en groepsgewijs, les en 

conversatie. 

SamenSpraak Purmerend maakte ook in 2021 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 heeft een aantal taalcoaches deelgenomen aan webinars die verzorgd worden door Het Begint 

met Taal. 

 

Een aantal taalcoaches heeft deelgenomen aan de training voor taalcoaches. Deze training wordt 

georganiseerd door de Bibliotheek Purmerend Waterland, de docent is Elleke Radstake. 

 

Volgend jaar 
Het handhaven en bevorderen van de kwaliteit van de taalcoaching staat hoog in ons vaandel. 

In 2022 willen we voor de taalcoaches die dit wensen, weer gebruik gaan maken van één van de 

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

Wanneer onze vrijwilligers behoefte hebben aan materiaal voor hun taalcoaching dat niet in de 

bibliotheek aanwezig is, zal dit worden aangeschaft. 

Veel van onze taalcoaches maken gebruik van Nieuwsbegrip. Dit is een digitaal programma voor 

begrijpend lezen, dat wordt gebruikt op de basisschool en in de eerste jaren van het voortgezet 

onderwijs. 

Gilde heeft hiervoor al jaren een licentie. 

Ook gaan we weer proberen om door middel van activiteiten voor taalcoaches en anderstaligen 

proberen het isolement waarin veel anderstaligen zitten, te doorbreken. 

 

Nawoord 

Helaas hebben we het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van 2 gewaardeerde taalcoaches: onze 

oudste taalcoach Tiny Versluis (90 jaar) en Bert Sluijs (63 jaar) zijn beiden dit jaar overleden. 
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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 

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. 

Coronavirus 

In 2020 zijn voornamelijk telefonische hulpafspraken gemaakt voor de bibliotheek en het 

Internetcafé, dus hulp op afstand en wanneer het weer mogelijk was op de betreffende locaties. De 

meeste voorkomende hulpvragen waren Corona en DigiD Apps instaleren, activeren en uitleg van de 

werking hiervan. 

Digitaal spreekuur 

In november 2021 is het digitaal spreekuur in de bibliotheek weer gestart. 

Op het digitaal spreekuur (voorheen 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 donderdagmiddag 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 

digitaal spreekuur. 

Coördinatie 

De algemene coördinatie van de Internetcafés was ook in 2021 weer in handen van Cok Schorsij. Hij 

onderhield het contact met de samenwerkingspartners: de Zorgcirkel, Clup Welzijn en Bibliotheek 

Waterland. Tevens droeg hij zorg voor de intake van nieuwe vrijwilligers en het overleg met de 

gezamenlijke vrijwilligers.  
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Formulierenbrigade 

 

Opnieuw een jaar waarin de formulierenbrigade geen zittingen in de bibliotheek kon organiseren. 

Er is daarom gezocht naar een alternatief om mensen te helpen bij het invullen van formulieren, dan 

wel te assisteren bij het verkrijgen van de QR-code. 

Bij de bieb zijn drie telefoonnummers “gedeponeerd”, zodat door tussenkomst van de bieb contact 

met één van ons kon worden opgenomen. 

Hiervan is verschillende keren gebruik gemaakt. Bij “een oproep” waren er steeds twee leden 

aanwezig om de vragensteller te helpen. Meestal gebeurde dat in de bieb, maar ook een enkele keer 

bij de vragensteller thuis.  

 

Helaas heeft één van onze leden te kennen gegeven te stoppen met haar activiteiten. 

In 2021 telde de formulierenbrigade nog 7 leden, waarvan één lid door ziekte langdurig was 

uitgeschakeld. 

 

Gezien de ontwikkelingen rondom covid is het besluit genomen om voorlopig de zittingen in de bieb 

uit te stellen tot nader order. 

 
 
Stadswandelingen 
 
De hoop die we vorig jaar uitspraken om in 2021 weer volop aan de slag te kunnen is helaas niet 
bewaarheid geworden. Ook dit jaar hebben we maar een klein gedeelte van onze geplande 
wandelingen kunnen uitvoeren. In tegenstelling tot de jaren voor Corona waar we altijd rond 1 april 
van start gingen, konden we nu pas heel voorzichtig in juni onze eerste wandelingen houden. 
Dat heeft geresulteerd in: 

• reguliere wandelingen op de zaterdagmiddag: 26 personen 

• groepswandelingen: 15 groepen met in totaal 120 personen  

• 3 fietstochten verdeeld over 20 personen 
Nieuw was dit jaar de bomenwandeling onder de bezielende leiding van Jan Kramer met 9 
deelnemers. Deze gaan we in 2022 zeker weer inplannen. 
Daarnaast was er de Kunst & Poëzie wandeling door Hanny Does  en Peter de Paepe met 4 
deelnemers.  Deze gaan we wat aanpassen en ook in 2022 inplannen. 
Volgend jaar in ieder geval deze twee nieuwe wandelingen en meer aandacht voor onze wandelingen 
genereren mogelijk in combinatie met een lezing. 
 

Coach4You 

 
Gilde Purmerend en Omstreken is in 2017 gestart met een pilot van Coach4you.  

Dankzij de toekenning van de subsidie van het Oranje Fonds kon er in 2018 echt gestart worden met 

Coach4you. De brieven naar de basisscholen en de werving van vrijwilligers kunnen in gang worden 

gezet. 

Doel 

De bedoeling is de overstap van de lagere naar de middelbare school voor brugklassers succesvol te 

laten verlopen. 
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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 te 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 1 à 1,5 uur bezoeken, m.u.v. de vakanties. Een van de 

ouders/verzorgers 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 op de middelbare school van start gaat.  

De ondersteuning kan tot het najaar van het volgende schooljaar duren. 

Aanmelding 

Alle scholen in Purmerend en de Zuidoostbeemster hebben brieven en een folder ontvangen met 

informatie over Coach4you. Op verzoek is er op verschillende scholen een mondelinge toelichting 

gegeven aan de Intern Begeleider en de directie. 

Er werden in 2021 vier leerlingen aangemeld, waarvan er vier gekoppeld zijn aan een coach. 

Vrijwilligers 

De coaches hebben een basiscursus gevolgd en een VOG aangevraagd en gekregen. Verschillende 

malen kwamen coaches en het kernteam bijeen om de ervaringen te bespreken. 

Resultaat 

Dit jaar was de begeleiding wat minder dan de vorige jaren i.v.m. de corona. | 

Een aantal coaches is afgehaakt i.v.m. leeftijd, corona-angst en wat slechte informatie van de school, 

waardoor de begeleiding niet nodig was. We beschikken nu over vier coaches. 

Rekencoaching 
 

Dit jaar is nog niet daadwerkelijk met de coaching begonnen. Door de lockdown was er geen 

gelegenheid om heel actief met de werving van studenten te starten. Het was fysiek niet mogelijk om 

de studenten te begeleiden. 

Horizoncollege en Regiocollege 

Met het Horizon College is contact geweest over hoe de voorlichting plaats zou kunnen vinden. Er is 

een uitleg naar Stipt gestuurd: Studie Informatievoorziening Punt.                                                                                                                                  

Ons werd aangeboden de informatie ook op de doorlopende nieuwsvoorziening in de school te 

plaatsen, daar hebben we gebruik van gemaakt.                                                                                                                                                              

Daarnaast was het de bedoeling dat wij op de open dagen in december aanwezig zouden zijn. Dat 

kon geen doorgang vinden door de covid. 

Met het Regio College is contact geweest, dat niet geresulteerd heeft in een verdere voortgang 

omdat zij zelf kunnen voorzien in de behoeften van hun studenten.  
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Website 

In september is Rekencoaching op de website geplaatst. 

Coaches 

In oktober is er een bijeenkomst geweest met de coaches. Daar is afgesproken dat we ons op 

studenten richten met een niet-nederlandse moedertaal en op mensen die ondersteuning nodig 

hebben voor hun studie.                                                                                                                                               

 

Er zijn op dit ogenblik 6 coaches.                                                                                                                                                         

Kees den Hollander en Aafke Otter zullen de intakegesprekken doen.                                                                                                                              

De plaats en het tijdstip worden bepaald in overleg met de coach.                                                                                                                                             

Omdat het mogelijk is dat er studenten onder de 18 jaar zijn, is het nodig dat de coaches over een 

VOG beschikken. Dat wordt door het bestuur geregeld. 

Media 

In november is er bericht naar de verschillende media gestuurd.  

2022 

In het komende jaar zullen we proberen meer bekendheid te geven aan Rekencoaching, omdat wij 

denken een bijdrage te kunnen leveren aan studenten zodat zij hun rekenexamen met succes kunnen 

afsluiten. 

Computer Werkgroep  

Ondanks de coronapandemie heeft de CWG toch nog 7 bijeenkomsten kunnen organiseren. 

Onderling waren er veel vragen op ICT-gebied; de werkgroepleden konden de vragen vaak goed aan 

elkaar beantwoorden. 

Helaas is op 13 april 2021 de CWG- voorzitter Barry Lucas op 81-jarige leeftijd overleden. 

Cor Koenders wordt later benoemd als waarnemend voorzitter van de CWG. 

De wens is er om een Reflecta-scanner te kopen, die dubbel 8- en super 8-filmpjes kan scannen. Deze 

scanner wordt gefinancierd door het Gilde Purmerend en Omstreken. 

De gebruikers van de scanner betalen € 0,10/minuut film. Deze inkomsten vallen terug in de kas van 

Gilde P en O. 

 

Verder weinig te melden i.v.m. corona. 
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Aquarelgroep Hoogland 

Dit jaar hebben we moeten besluiten om de groep niet groter te maken dan 22 personen, omdat de 

animo om te komen schilderen erg groot was en niet iedere gastvrouw/-heer dat prettig vindt. 

 

16 juni 

We zijn gestart bij ‘Het Rustpunt’ in Kwadijk. Een hartelijke ontvangst en een prachtige tuin. 

Omdat het weer de eerste keer was in het nieuwe seizoen stond er koffie/thee en eigen gebakken 

taart klaar. Het weer was ’s zomers, 30°. 

 

23 juni 

Vandaag waren we weer in de theetuin bij pottenbakker Bob Ernsting in Zuidoostbeemster. 

Een mooie tuin met plekjes waar de prachtigste potten staan. Er is hier ook een winkel. Ingrid 

Hezemans, de nieuwe secretaris van het Gilde, kwam ons hier bezoeken. Aan de weg stonden dit jaar 

stekken te koop van bijzondere planten. 

Deze dag begon heel fris, het was bewolkt maar… het is goed gekomen! 

30 juni 

Het regende… we waren toch met 11 mensen bij Guurtje Beets. Zij wilde ons in de stal laten 

schilderen. Dus, verplaatsen van de tafels en stoelen naar de stal. Maar de merrie Bou maakte het 

ons te lastig. Snuffelen in tassen, kleedjes van de tafel enz. dus toch naar buiten.  

We zijn hier verwend met taart, koffie/thee en later doppinda's. 

7 juli 

De 1e keer naar Fort Spijkerboor. Wat een ruimte! Eerst de boel maar verkennen; eigenlijk willen we 

wel een rondleiding, maar de tijd is te kort. Ook Anneke (vorige coördinator) kwam ons bezoeken. Zij 

was sinds corona voor de eerste keer weer in Nederland. 

14 juli 

Wegens een onverwacht sterfgeval bij de familie Vlaar waar we zouden schilderen, mochten we 

terugkomen bij Guurtje Beets in de Purmer. 
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21 juli 

Een heerlijke ochtend bij de familie Reijne. 

28 juli 

We waren bij het Beemster Arboretum. 

Ondanks de slechte weersvoorspelling waren er 9 mensen. We zijn wat vroeger gestopt omdat het 

heel hard regende. Gelukkig hebben we in een soort prieel het werk nog kunnen bespreken. 

4 augustus 

Bij de familie Kamminga in Kwadijk. Zoals altijd gastvrij, mooi weer en een nieuwe aanwinst van 2 

schapen. 

11 augustus 

Voor de 1e keer naar de tuin van Joke Oudejans in Zuidoostbeemster. Na een moeizame start (het 

koffie drinken was veel te gezellig) was er een fijne schilderochtend in een prachtige tuin! Sommigen 

hebben daar ook nog pruimen gekocht om mee te nemen. 

18 augustus 

Het zit er weer op! Het seizoen is afgesloten bij theetuin ‘De Neckermolen’. 

 

 

Het weer zat deze zomer niet echt mee. Maar gelukkig hebben we toch 4 echt zonnige ochtenden 

gehad. Dat de overige schildersochtenden bewolkt waren, met soms een bui, namen we maar op de 

koop toe. 
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Culinair Genootschap 

Dit jaarverslag kan erg kort zijn, omdat er in 2021 door corona niet gekookt is. 

Geen bijzonderheden te melden dus. 
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Jaarrekening Balans 2021 

 

                                        

Resultatenrekening 2021 

 


