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Voorwoord 
Geachte lezer,

Evenals in het voorafgaande jaar was de coronapandemie in 2021 langdurig 
en nadrukkelijk aanwezig. Het spreekt vanzelf dat in de voortdurende 
anderhalvemeter- en mondkapjessamenleving de Gilde vrijwilligers belemmerd 
waren hun activiteiten uit te voeren. 
De activiteiten zijn echter dezelfde gebleven; het betreft het uitwisselen van 
actuele en historische kennis, ervaring, taalvaardigheid, inzicht en andere 
kwaliteiten met diegenen die daarvoor serieuze belangstelling hebben. Wat ook 
onveranderd is gebleven is de belangeloosheid en professionaliteit van deze 
kennisoverdracht. Daarbij mag nog eens onderstreept dat Gilde werkt met 
uitsluitend vrijwilligers, hetgeen een laag kostenniveau met zich meebrengt. 

Grote zorgen ontstonden toen de gemeente in mei bekendmaakte dat de 
subsidierelatie per 1 januari 2022 beëindigd zou kunnen worden en dat de 
subsidieregeling, waar het Gilde voor de wandelingen en voor zijn overhead 
van afhankelijk is, ingrijpend zou gaan veranderen. 
De zorgen werden bevestigd toen de subsidieaanvraag voor 2022 op 
30 november werd afgewezen. (Gilde SamenSpraak valt onder een andere 
gemeentelijke regeling.)

Duidelijk is dat als de gemeente bij het besluit zou blijven, ons Gilde voor een 
groot probleem zou komen te staan. Bezinning op de wijze van financiering van 
een deel van onze activiteiten is dan aan de orde. 

(Begin 2022 heeft de gemeente in het kader van een overgangsregeling de door 
het Gilde aangevraagde subsidie voor 2022 alsnog toegekend.)

Wij blijven echter optimistisch. Gilde Den Haag bestaat in het komende jaar 
35 jaar en zal dat op gepaste wijze vieren. Aan ieder van onze vrijwilligers is 
veel dank verschuldigd voor hun belangeloze bijdrage aan de zeer gewaardeerde 
en herkenbare plaats die het Gilde heeft veroverd in onze stad.

Drs. Ir. Jan L. Spoelstra, voorzitter
Stichting Gilde Den Haag
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Missie, visie en doelen
Visie
Stichting Gilde Den Haag wil een  
louter uit vrijwilligers bestaande  
organisatie zijn, die een platform biedt 
aan mensen, die zich door kennisover-
dracht belangeloos in willen zetten 
om hun kennis, kunde en relevante 
levenservaring te delen met anderen. 
Het Gilde wil daartoe een organisatie 
zijn die een herkenbaar en zichtbaar 
onderdeel van de Haagse samen-
leving is.

Missie
In aansluiting op de maatschappelijke 
ontwikkelingen leveren professionele 
vrijwilligers hun kennis om de zelfred-
zaamheid, participatie en verbonden-
heid van stadgenoten te versterken, 
door hen bewust te maken van hun 
leefomgeving en hen daardoor in staat 
te stellen beter te functioneren in de 
samenleving.

Gilde Den Haag streeft ernaar een 
stabiele en flexibele organisatie te 
blijven.
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Bestuur en organisatie

Bestuur
Jan Spoelstra Voorzitter
Mariet Hubatý – van der Hoeven Secretaris/PR
Paul Arlman Penningmeester
Vronie van Manen Bestuurslid Stadswandelingen
Frans Bodmer Bestuurslid SamenSpraak
Christiaan Eckhart Bestuurslid speciale projecten/ 
  contactpersoon Gilde Nederland
Tjebbe Spoelstra Bestuurslid Bestuursondersteuning, 
  tot 11 oktober 2021

Hoewel het gebruikelijk is dat het 
bestuur maandelijks vergadert, is het 
in 2021 slechts zes keer bij elkaar 
kunnen komen (mei, juli, september 
oktober, november en december). 
Niettemin was er onderling veelvuldig 
contact per telefoon, mail of anders-
zins.

Certificering
Gilde Den Haag is sinds 1 januari 
2018 in het bezit van het Haags 
Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties 
HKV. Per 1 november is bekend  
geworden dat het keurmerk weer voor 
vier jaar is verlengd met ingang van 
1 januari 2022.
Ook voldoet het Gilde aan de 
Algemene Verordening Gegevens-
bescherming AVG.

Gilde Nederland
Gilde Den Haag valt onder de koepel-
organisatie Gilde Nederland en maakt 
deel uit van de gezamenlijke Gilden 
Regio Zuid-Holland. 
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Stadspenning van de gemeente Den Haag
Op 24 september bracht de Haagse burgemeester 
Jan van Zanen een werkbezoek aan PEP, een non 
profit organisatie ter ondersteuning van Haagse 
vrijwilligersorganisaties en gevestigd in het pand, 
waarin ook het Gilde is gehuisvest.
De burgemeester zou tevens kennismaken met het 
Gilde. Dat hij daarbij een tweetal stadspenningen  
op zak had, bleek een grote verrassing. De onder-
scheidingen werden uitgereikt aan Mariet Hubatý, 
ruim 20 jaar secretaris en ex-penningmeester Kees 
van Mourik, die 25 jaar de financiën beheerde. 
Zij waren beiden zeer verrast en verheugd.

BUREAU 

Het Bureau is het centrale punt van 
de organisatie waar de bemiddelingen 
tot stand worden gebracht tussen 
aanvrager en vrijwilliger. 
Dit gebeurt met behulp van het 
Gilde Bemiddelingsprogramma GBP. 
Daarnaast wordt dit computerprogram-
ma gebruikt voor de bevestigingen 
van de aanvragen, de administratieve 
afhandeling daarvan, alsook voor de 
opslag en verwerking van statistische 
en andere relevante, gegevens.
De onderdelen van het Gilde doen een 
beroep op het Bureau voor informatie 
en ondersteuning.

Eind 2021 bestond het team uit 
acht vrijwilligers. Iedere bureau 

medewerker is in het algemeen een 
en soms meer dagdelen volgens 
een vastgesteld weekrooster op 
het bureau aanwezig. 

Vanwege COVID-19 is het bureau van 
januari tot juli grotendeels gesloten 
geweest. Enkele bureaumedewerkers 
onderhielden in die periode het contact 
met de buitenwereld, bewaakten van 
huis uit het e-mailverkeer en de 
afhandeling daarvan. 

Het gebruikelijk onderling overleg, 
eenmaal per 2 maanden, onder 
leiding van een bureaumedewerker, 
volgens een wisselend rooster, heeft 
In 2021 niet kunnen plaatsvinden.
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In 2021 hebben 39 gidsen van Gilde 
Den Haag met passie hun kennis  
van de stad en haar historie kunnen 
overdragen aan de deelnemers van  
de stadswandelingen.

Het gehele verslagjaar werd geken-
merkt door forse aanpassingen 
vanwege corona. 
Hoewel na ieder hoopvol bericht van  
de Rijksoverheid het aantal meldingen 
voor stadswandelingen toenam, kon de 
uitvoering niet doorgaan door de voort-
durende restricties, met als gevolg dit 
jaar slechts 2632 deel nemers.
(In 2020: 1780; in 2019 9.875  
en in 2018: 10218).
Het programma bestond uit 32 regu-
liere wandelingen, waaronder een 
aantal met een bijzonder thema. 
Op www.gildedenhaag.nl zijn alle 
stadswandelingen te vinden en aan 
te vragen.

Samenwerking 
Gilde Stadswandelingen 
is partner van The Hague & Partners/
THIS. Jaarlijks neemt THIS een aantal 
Gilde wandelingen op in haar program-
ma. De wandelingen worden recht-
streeks geboekt bij THIS en door een 
gids van het Gilde begeleid. Vanwege 
de lockdown kon alleen in september 
en oktober de Hofjes wandeling worden 
aangeboden: 80 deelnemers. (In 2020, 
141 deel nemers; in 2019: 518).

Daarenboven is het Gilde aangesloten 
bij de Stichting Historie en Erfgoed, 
participeert in de Ambassade van Den 
Haag en werkt onder andere samen 
met Meermanno Huis van het Boek, 
Vereniging Vrienden van Den Haag en 
de Geschiedkundige Vereniging Die 
Haghe. 

Nieuwe wandelingen 
Voor oktober Spinozamaand - een 
initiatief van de Stichting Spinoza - is 

STADSWANDELINGEN
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de wandeling ‘In de voetsporen van 
Spinoza’ ontwikkeld. Deze was meteen 
succesvol: totaal 145 deelnemers. 
In het programma van de jaarlijks 
terugkerende Spinozamaand wordt 
deze rondleiding opgenomen. Ook is 
deze toegevoegd aan het reguliere 
programma stadswandelingen.

Individuele wandelingen, 
gekoppeld aan evenementen
Naast de gebruikelijke groepswan-
delingen werden, zoals ieder jaar, op 
vastgestelde data speciale wandelin-
gen aangeboden, waaraan individueel 
kon worden deelgenomen. 
In het kader van de Haagse Vrijheids-
weken (april/mei) waren wandelingen 
geprogrammeerd. Vanwege de 
corona maatregelen moest het gehele 
programma worden geannuleerd. 
Later in het jaar werd de Residentie-
wandeling gekoppeld aan de expositie 
‘Macht - 800 Jaar Binnenhof’ In het 
Haags Historisch Museum.

Op de Open Monumentendagen 11  
en 12 september namen 68 personen 
deel aan de rondleiding ‘Kerkelijk 
Den Haag door de eeuwen heen’. 

Kinderwandeling 
In het kader van het 30-jarig jubileum 
in 2017 heeft Gilde Den Haag de 
Kinderwandeling Van Haags Jantje 
naar Haagse Harry ontwikkeld en  
aangeboden aan de stad.
Nog steeds is deze rondleiding gratis 
beschikbaar voor leerlingen van 9 t/m 
11 jaar van de Haagse basisscholen. 
In 2021 konden slechts 95 scholieren 
hieraan deelnemen.
In het schooljaar 2019-2020, (tot aan 
de eerste lockdown in maart 2020) 
waren er 281 deelnemertjes. In het 
daaraan voorgaande schooljaar namen 
636 kinderen hieraan deel. 
Ook in dit verslagjaar was de wande-
ling opgenomen in het programma van 
Cultuurschakel.
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Coördinatieteam 
Rondleidingen (CTR)
In het overleg van het Coördinatieteam 
Rondleidingen komen onder andere 
zaken aan de orde met betrekking tot 
het wandelprogramma, het inspelen 
op de actualiteit met (nieuwe) wande-
lingen en de samenwerking met 
andere organisaties. 
Het CTR, dat tweemaandelijks 
vergadert, is slechts eenmaal bij 
elkaar kunnen komen.

HOF Cultuur (HC)
De HOF Cultuurbijeenkomsten voor 
gidsen zijn altijd zeer succesvol. 
Om de twee maanden op woensdag-
middag is er een bijeenkomst. 
Het doel Is de betrokkenheid bij 
het Gilde te bevorderen, waarbij de 
activiteiten zich onder andere richten 
op ‘education permanente’ en het ver-
stevigen van de onderlinge contacten. 
Ook worden de gidsen geïnformeerd 
vanuit het Coördinatieteam Rond-
leidingen (CTR) en de Commissie 
Kwaliteit Stadswandelingen CKS. 

Het HC wordt afgesloten met een 
hapje en drankje; de gidsen hebben 
daarbij gelegenheid hun ervaringen  
uit te wisselen. De bijeenkomsten  
worden altijd zeer goed bezocht. 
Ook hierop waren de corona-
maatregelen van invloed.
Er kon slechts één bijeenkomst worden 

georganiseerd, op 24 november in 
Wijkcentrum Essesteijn in Voorburg 
met 20 deelnemers.

Activiteiten voor gidsen
De ‘education permanente’ krijgt ook 
inhoud door excursies en wandelingen 
in de residentie. Helaas hebben deze 
activiteiten niet kunnen plaatsvinden.
Ook de gebruikelijke vanuit Gilde Neder-
land te organiseren Gilde Wandel dag 
en de Landelijke Coördina torendag  
konden geen doorgang vinden.

Commissie Kwaliteit  
Stadswandelingen (CKS)
Sinds eind 2017 is de Commissie 
Kwaliteit Stadswandelingen actief. 
Deze commissie heeft tot doel de 
kwaliteit van de stadswandelingen te 
waarborgen.
Het gaat vooral om de volgende taken:
 y Aanspreekpunt voor gidsen
 y Periodieke actualisering van  
wandelingen

 y Feedback van aanvragers
 y Collegiale toetsing van en door  
gidsen

Bij de uitwerking van deze taken zijn 
ook collega-gidsen betrokken.

De commissie heeft tweemaal 
vergaderd. Over de voortgang is per 
mail verslag gedaan aan de gidsen.
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HAGOLOGIE ‘LEER MIJ DEN HAAG KENNEN’
De cursus Hagologie bestaat uit zes 
bijeenkomsten, die steeds op een 
andere locatie plaatsvinden. 
Specialisten in de geschiedenis van de 
stad verzorgen ter plekke een inleiding, 
waarna gidsen van het Gilde de cursis-
ten meenemen voor een stadswande-
ling in het desbetreffende gebied. 
De cursus wordt afgerond met een quiz 
en de uitreiking van een certificaat.

In dit vierde jaar heeft de voorjaars-
cursus niet plaats kunnen vinden door 
de coronapandemie. In het najaar lukte
het wel; weliswaar met een wat kleinere 
groep in verband met de beperkingen 
op enkele locaties. Noodgedwongen 
moest er voor een paar bijeenkomsten 
een andere locatie worden gezocht, 
met hogere kosten tot gevolg.
Met deze zesde groep zijn er weer  
24 Hagologen bij gekomen.

In de herfst van dit jaar heeft groep 
vijf alsnog de uitgestelde wandelingen 
kunnen doen. De eerder uitgestelde 
wandelingen van groep vier zijn even-
eens in het najaar ingehaald.
De serie van zeven stadswandelingen 
voor groep vijf en zes wordt in het 
voorjaar van 2022 gerealiseerd. 

Ondanks de beperkingen door de 
coronamaatregelen bleven de aanmel-
dingen voor de cursus binnenstromen. 
De wachtlijst aan het einde van 2021 
behelsde zo’n 100 aanmeldingen.
Gezien de gestegen kosten is met 
ingang van 2022 het tarief van de  
cursus verhoogd van € 90 naar € 120. 

Het team Hagologie bestond in dit 
verslagjaar uit Jacob Bijl, Vronie van 
Manen, Rieks Toxopeus en Gerrie de 
Valk.

Hagologen 2021
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SAMENSPRAAK
Sinds 2008 is Gilde Den Haag actief 
met Gilde SamenSpraak, een taal-
maatjesproject waarbij een anders-
talige een-op-een wordt gekoppeld aan 
een vrijwilliger om samen wekelijks, 
een jaar lang, Nederlands te spreken. 
Het doel is verbetering van het  
gesproken Nederlands door de  
anderstalige en het wederzijds leren 
kennen van elkaars cultuur.
Na afloop van het jaar wordt de 
vrijwilliger gekoppeld aan een nieuw 
taalmaatje. Door het jaar heen melden 
zich steeds anderstaligen aan en 
ronden anderen af. 
Er worden geen bijzondere eisen 
gesteld aan opleiding of onderwijs-
ervaring. Bij de intake wordt gekeken 
naar geschiktheid. Over het algemeen 
zijn de vrijwilligers die zich aanmelden 
hoger opgeleid.

In 2016 is Gilde SamenSpraak 
gestart met de afdeling SamenSpraak 
Vluchtelingen.

Organisatie
SamenSpraak bestaat uit twee 
afdelingen: SamenSpraak Algemeen 
en SamenSpraak Vluchtelingen.  
Beide afdelingen opereren afzonderlijk 
van elkaar; enkele activiteiten worden 
voor beide afdelingen georganiseerd. 
De organisatie hiervan ligt bij 

SamenSpraak Algemeen, zoals de 
Leeskring, SamenSpraak Café en de 
Jaarbijeenkomst.

Samenwerking
Gilde SamenSpraak Den Haag is 
aangesloten bij de landelijke koepel-
organisatie Het begint met Taal (HBT) 
werkt in Den Haag onder andere 
samen met de Centrale Bibliotheek, 
Taal aan Zee en PEP en maakt deel 
uit van het Haags Taalketenoverleg.
Haagse organisaties, zoals Vluchte-
lingenwerk en het Taalhuis verwijzen 
regelmatig anderstaligen door naar 
Gilde SamenSpraak, maar ook de 
taalscholen Mondriaan, Direct Dutch, 
Taal in de Buurt en Kickstart verwijzen 
hun leerlingen door.

Ontwikkelingen ICT
Het Gilde maakt gebruik van  
het soft wareprogramma GBP  
(Gilde Bemiddelings-Programnma),  
dat op eigen server draait. 
Vanuit huis hebben een aantal 
vrijwilligers toegang tot een gedeelte 
van dit programma via GoToMyPC.
Om de gebruiksvriendelijkheid te 
bevorderen en ook om de taak van 
de projectcoördinator efficiënter uit te 
kunnen voeren is de hulp ingeroepen 
van een ICT-deskundige (vrijwilliger). 
Nagegaan wordt in hoeverre de  
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mogelijkheden van het GBP nog  
toereikend zijn. Ook wordt beoogd  
de contactpersonen meer verant-
woordelijkheid te geven.
De verwachting is dat in 2022  
hierover meer bekend zal zijn.

Gilde SamenSpraak Algemeen
Dit onderdeel wordt geleid door  
een projectcoördinator, ondersteund  
door een team van 18 vrijwilligers, 
bestaande uit coördinatoren en  
contactpersonen. Er is altijd wel enig 
verloop maar een flink aantal van hen 
is al vijf jaar of langer coördinator of 
contactpersoon.
Coördinatoren hebben een specifieke 
taak binnen de organisatie. Zo is er 
een coördinator die de cursussen/
opleidingen regelt en of de leeskring 
organiseert. Contactpersonen sturen 
ongeveer 20 tot 30 taalkoppels aan 
en onderhouden regelmatig contact 
met hen. Zij zien erop toe dat alles 
goed verloopt en bieden ondersteuning 
waar nodig. 

Voor Den Haag Zuid is een aparte 
organisatie opgezet om de hoeveel-
heid werk van de projectcoördinator 
enigszins te beperken.
Einde 2021 waren 205 coaches 
actief, waarvan een aantal meerdere 
taalmaatjes begeleidt.

Activiteiten
In de jaren vóór de Covidperiode  
werden er, zoals al vele jaren het  
geval is geweest, verschillende  
gezamenlijke activiteiten georgani-
seerd. Helaas konden die in 2021  
niet doorgaan, zoals:
 y Het maandelijks Samenspraak  
Café in de Centrale Bibliotheek

 y Drie tot vier keer per jaar de 
Leeskring in samenwerking  
met de Centrale Bibliotheek

 y Vier keer per jaar een cursus  
voor taalcoaches

 y De Jaarbijeenkomst met alle  
taalkoppels

Om met de vrijwilligers toch contact  
te blijven houden, was zowel vanuit 
het Bestuur als vanuit de project-
coördinator op digitale wijze contact 
om elkaar op de hoogte te houden 
van allerlei ontwikkelingen.
Aangezien er ook geen ‘life’ opleidin-
gen/cursussen mogelijk waren is voor 
scholing overgestapt op webinars, 
speciaal ontwikkeld voor Gilde Samen-
Spraak Den Haag. Deze werden 

Eerst taalcoach en taalmaatje, 
later vriendinnen.
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gevolgd, zowel door coaches van 
SamenSpraak Algemeen als die van 
SamenSpraak Vluchtelingen Omdat 
deze manier van opleiden goed is 
aangeslagen, zal in de toekomst – 
naast de traditionele manier van 
klassikaal onderwijs – hiermee 
worden doorgegaan.

Tijdens de verschillende lockdowns 
werd het ook lastiger om de een- 
op-eengesprekken te continueren.  
De taalkoppels konden zelf bepalen 
of en hoe ze hun gesprekken wilden 
voortzetten. Er werd veel gebruik 
gemaakt van Whatsapp en Face Time. 
Ook werd er door koppels vaak  
gewandeld. Slechts een enkel koppel 
heeft besloten elkaar tijdens de  
epidemie niet te ontmoeten. 
De intakes van zowel vrijwilligers als 
taalmaatjes liepen in deze periode  
erg terug.

Het was gelukkig wel mogelijk in  
september een bijeenkomst van 
coördinatoren te organiseren. Elkaar 
ontmoeten was juist in deze periode 
belangrijk om zowel binding met elkaar 
als met het gezamenlijke vrijwilligers-
werk te kunnen behouden.
Tijdens deze bijeenkomst ontving Nora 
Mulder, inmiddels meer dan 10 jaar 
betrokken bij Gilde SamenSpraak, een 
Jantje, een verkleinde replica van het 
beeldje van Haags Jantje aan de Lange 
Vijverberg. Afscheid is genomen van 
vier coördinatoren/contactpersonen:
Cint den Boogert is meer dan 12 jaar 
coördinator geweest. Barbara 
Hembrecht was 10 jaar contactper-
soon en ontving hiervoor eveneens 
een Jantje. Margy Kamphuis, ruim tien 
jaar coördinator, niet aanwezig, komt 
nog in aanmerking voor een Jantje. 
Jos Laurs heeft om persoonlijke  
redenen na twee jaar afscheid moeten 
nemen. 
Gelukkig kwamen er wel twee nieuwe 
contactpersonen bij: Karin Winkel en 
Paula Goossens.

Om het team te leren kennen en 
onderling goed contact te houden, 
heeft project-coördinator, Jan Willem 
van Lith in de zomerperiode met alle 
coördinatoren/contactpersonen, 
afzonderlijke gesprekken gevoerd; 
deze gesprekken werden door alle 
betrokkenen zeer gewaardeerd.
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Gilde SamenSpraak Vluchtelingen
Deze afdeling is opgezet om extra 
aandacht te kunnen geven aan de 
specifieke situatie van een anders-
talige met een vluchtelingenachter-
grond. Het merendeel van hen moet 
verplicht inburgeren en het leren van 
de Nederlandse taal evenals kennis 
van de Nederlandse samenleving zijn 
daar essentiële onderdelen van. 
De doelgroep betreft doorgaans 
inburgeraars (statushouders) die 
Nederlandse les volgen aan een
taalschool in Den Haag en al een een-
voudige conversatie in het Neder lands 
op A1 niveau kunnen voeren. 

SamenSpraak Vluchtelingen wordt 
door drie coördinatoren geleid; zij 
doen de intakes, stellen de koppels 
van taalcoach en taalmaatje samen 
en onderhouden het contact met de 
taalcoaches. 
Gedurende 2021 zijn er 60 taal-
koppels actief geweest.

Veel onderling overleg was nodig over 
mogelijke koppelingen, problemen bij 
koppels, het uitwerken van nieuwe 
plannen, opleidingen en taalcoaching 
in samenwerking met de Haagse 
Hogeschool.
Resultaat van dit laatste was dat er 
afgelopen jaar 14 studenten in het 
kader van hun opleiding HR mede-
werker, taalcoach zijn geweest voor 
vluchtelingen. Zij kregen hiervoor een 
door onze vrijwilligers verzorgde korte 
opleiding.

SamenSpraak Vluchtelingen maakt 
vanaf mei 2021 voor de administratie, 
o.a. registratie van coaches, taal-
maatjes en koppels, gebruik van het 
softwarepakket Match. 
Dit programma is ontwikkeld en wordt 
beheerd door de landelijke koepel-
organisatie Het Begint met Taal HBT.
Match is in eerste instantie gestart 
als proef om mogelijk het huidige 
Gilde Bemiddelings Programma GBP 
te vervangen. De ervaringen zijn tot nu 
toe zeer positief.

Helaas konden door corona ook bij 
Vluchtelingen een aantal jaarlijkse 
activiteiten, zoals de interventie-
bijeenkomsten niet plaatsvinden.
Voor de interne opleiding van begin-
nende taalcoaches werden dit jaar 
verschillende webinars gebruikt. 
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Resultaten trajecten taalcoaching
Doorgaans sluit een taalkoppel na 
een jaar af. Indien gewenst kan dit jaar 
verlengd worden naar maximaal twee 
jaar. Argumenten hiervoor kunnen zijn 
dat het gewenste niveau nog niet is 
bereikt of dat door omstandigheden 
de wekelijkse gesprekken niet altijd 
konden doorgaan. 
Aan het einde van het traject wordt 
een korte ‘vragenlijst ter afsluiting’ 
ingevuld. 

Op basis daarvan kan worden 
vast gesteld dat:
 y De meeste anderstaligen  
met het Nederlands spreken,  
zeer vooruit zijn gegaan.

 y Een groot aantal hiermee redelijk  
is vooruitgegaan.

 y Enkelen zijn er maar weinig op  
vooruitgegaan.

Uit evaluaties met de deelnemers en 
de vrijwilligers is verder gebleken dat 
taalcoaching naast het beter beheer-
sen van de spreekvaardigheid (en de 
Nederlandse taal in het algemeen) ook 
het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid 
en de verbondenheid met (de cultuur 
van) Nederland is toegenomen.

Vooral het persoonlijke een-op-een-
contact wordt gezien als een waar-
devolle aanvulling op het reguliere 
taalonderwijs. Die persoonlijke aan-

dacht heeft ook bijgedragen aan het 
versterken van het sociale netwerk 
van de anderstalige. Tevens hebben 
veel taalcoaches ook op andere vlak-
ken ondersteuning gegeven om hun 
taalmaatje vooruit te helpen.

Vooral bij SamenSpraak Vluchtelingen 
kon met deze extra inzet beter worden 
ingespeeld op de individuele behoefte 
van de inburgeraar.

Andere effecten:
 y De meeste anderstaligen kregen 
meer contact met Nederlanders.

 y Een flink aantal vond werk en sprak 
meer Nederlands op het werk.

 y Een flink aantal ging een opleiding 
doen.

 y Enkelen besloten tot vrijwilligerswerk.

COACH4YOU
Dit landelijk Gildeproject is gericht 
op coaching van kinderen in de over-
gang van groep 8 naar het voortgezet 
onderwijs. Onderzocht is of dit project 
in onze gemeente een kans van slagen 
zou hebben. Helaas is komen vast te 
staan dat de belangstelling vanuit de 
scholen vooralsnog te gering is om op 
basis daarvan dit project nu te starten.
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SPREKERSHOEK
Op een aantal zondagen in najaar 
en winter worden lezingen gegeven
in Wijkcentrum Essesteijn in 
Voorburg over een actueel of in de 
belang stelling staand onderwerp.

Deze bijeenkomsten werden goed 
bezocht. Vanwege corona hebben 
deze lezingen in 2021 niet kunnen 
plaatsvinden.

COMMUNICATE/PR
Website 
In 2021 bezochten 17.161 gebruikers 
de site. (in 2020: 17.870) 
Door hen werden in totaal 71.709 
pagina’s bezocht. (in 2020: 77.681)
Hiervan waren er 8.765 (in 2020 
8.209) die via mobiel en tablets de 
site benaderden.

Facebook
Sinds medio 2019 meldt het Gilde 
zich op Facebook. Via regelmatige 
berichtgeving werd ook in 2021 
aandacht gevraagd voor alle Gilde-
activiteiten.

Gilde Journaal
Met ingang van 2021 is het Gilde 
Journaal digitaal uitgebracht en dit 
jaar drie keer verschenen; wordt  
verzonden aan de vrijwilligers van het 
Gilde en externe relaties.

Free Publicity
Gezien de op handen zijnde sluiting van 
het Binnenhof is vanaf medio juli actie 
gevoerd met ‘Beleef het Binnenhof, 
nu het nog kan’. Dit is opgepakt door 
het AD, de Posthoorn (alle edities), 
de Stadskrant, Nieuws brief Den Haag 
Centraal en Radio West.
Met als gevolg duidelijk meer belang-
stelling voor de Residentiewandeling, 
waarin het Binnenhof is opgenomen. 
Hoewel het aanvankelijk de bedoeling 
was het Binnenhof per 1 oktober 2021 
te sluiten is het nog toegankelijk 
geweest tot begin 2022.

De Spinozawandeling in oktober met 
een redacteur van Elsevier Weekblad 
leidde tot een artikel in het weekblad 
van 9 oktober. Ook Radio West gaf 
aandacht aan deze wandeling. 
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FINANCIËN
De bemiddelingsactiviteiten van Gilde Den Haag zijn zowel voor aanvragers  
als vrijwilligers gratis. De hiervoor te maken kosten, waarvan die voor huis-
vesting, bureau, publiciteit en drukwerk de belangrijkste componenten vormen, 
worden voor wat betreft Gilde Stadswandelingen en Gilde SamenSpraak deels 
gefinancierd uit gemeentelijke subsidiebijdragen.
Daarnaast leveren de wandelingen, waarvoor een geringe vergoeding wordt 
gevraagd, een bijdrage aan de dekking van de kosten. 
Ook aan de taalmaatjes wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
Door een verstandig uitgavenbeleid bleven de kosten ook dit jaar binnen de 
gestelde ramingen.

Den Haag, 13 juni 2022

drs. ir. J.L. Spoelstra M.G.J. Hubatý - van der Hoeven
voorzitter secretaris
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Vrijwillige Professionals

Stichting Gilde Den Haag

Riviervismarkt 2

2513 AM Den Haag

Telefoon: 070 3561281

E-mail: info@gildedenhaag.nl
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