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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van Gilde Den Haag over het jaar 2014,
een schriftelijke weergave van de grote verscheidenheid aan activiteiten
van onze ongeveer 400 vrijwilligers.
Verscheidenheid jazeker, maar als gemeenschappelijk kenmerk het woord
Kennisoverdracht. De kennis, ervaring en het inzicht, vergaard in het werkzame
leven of uit liefhebberij worden met enthousiasme overgedragen aan diegenen
die daarvoor serieuze belangstelling hebben.
Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, het is een verantwoordelijke bezigheid
die veel voldoening geeft maar ook vereist dat de kennis niet veroudert.
Dat betekent bijscholing, veelal intern, maar ook zo nodig met behulp van
expertise van buiten.
Gilde Den Haag heeft in de loop der jaren een alom gewaardeerde,
herkenbare en vaste plaats veroverd in onze stad. Aan ieder van onze
vrijwilligers is veel dank verschuldigd voor de belangeloze bijdrage aan de
maatschappij.
drs. ir. J.L. Spoelstra, voorzitter
Stichting Gilde Den Haag
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Doelstelling
Zo verzorgt het Gilde diverse
STADSWANDELINGEN met een
gids, is er het taalmaatjesproject
SAMENSPRAAK en kunnen coaches/
adviseurs worden ingezet vanuit
INDIVIDUEEL ADVIES. In de winter
maanden worden er op een aantal
zondagen lezingen aangeboden in
SPREKERSHOEK.

Gilde Den Haag heeft dit jaar in ruime
mate en met veel plezier aan haar
doelstelling voldaan: namelijk het
bevorderen dat de kennis en ervaring
van vele mensen in de Haagse regio
niet verloren gaan, maar op belange
loze en informele wijze worden over
gedragen aan diegenen, die daarvoor
serieuze belangstelling hebben.
De kennisoverdracht kan individueel
of in groepsverband plaatsvinden.

Op de volgende pagina’s van dit
verslag is op onderdelen meer
vermeld over de activiteiten in
het afgelopen jaar.

Van oorsprong waren vooral vrij
willigers actief die door pensionering
of om andere redenen niet meer
aan het reguliere arbeidsproces
deelnamen. Intussen zijn het echter
steeds vaker ook jongere vrijwilligers
die zich naast hun betaalde baan op
projectbasis voor de maatschappij
willen inzetten

Gilde Den Haag kan terug zien op
een goed en actief jaar, daarbij op
materiële wijze ondersteund door
de Gemeente Den Haag.

Zo’n 400 vrijwilligers hebben zich
dit jaar met hun kennis, kunde en
(levens)ervaring ingezet voor hun
stadgenoten.
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Bestuur en organisatie
Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Coördinatoren
Bureau
Coördinatieteam
Rondleidingen

Op 8 januari 2014 vond de traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst plaats van
vrijwilligers en relaties; deze werd
door zo’n 120 mensen bezocht.
De Kerstbijeenkomst van bestuur,
bureaumedewerkers en coördinatoren
vond plaats op 18 december 2014.
Tjebbe Spoelstra, bestuurslid/
bureaumedewerker en Henny
Sanders, bureaumedewerkster
ontvingen een ‘Jantje’ voor 10 jaar
vrijwilligerswerk bij het Gilde

Jan Spoelstra
Dick Sanders
Mariet Hubatý
Kees van Mourik
Guus Filius
Wim Koole
Tjebbe Spoelstra
Cor Verhülsdonk
Jan Zijp, afgetreden
februari 2014

Gilde Nederland
Gilde Den Haag valt onder de
koepelorganisatie Gilde Nederland
en is vertegenwoordigd in de Raad van
Afgevaardigden en Regio Zuid-Holland.
Op 30 april werd deelgenomen aan
het Voorzitters- c.q. Bestuurders
overleg.
Gidsen vertegenwoordigden het
Gilde op 19 mei bij de Landelijke
wandeldag/25-jarig jubileum
Gilde Utrecht, op 30 augustus bij
het 25-jarig jubileum van Gilde
Amersfoort en op 6 november bij de
Wandelcoördinatorendag in Oss.

Jan Zijp

Jan Spoelstra
Jan Zijp
Marianne Post
Mariet Hubatý
SamenSpraak
Ellie Christoffersen
Individueel Advies Guus Filius
Het algemeen bestuur vergaderde
maandelijks, met uitzondering van
augustus; deze vergaderingen werden
voorbereid door het dagelijks bestuur,
bestaande uit voorzitter, penning
meester, secretaris en notulist.
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Bureau
Op het bureau worden de bemiddelin
gen tussen aanvrager en vrijwilliger
tot stand gebracht. Hiervoor zijn
14 bureaumedewerkers actief onder
leiding van de bureaucoördinator.
Via een rooster wordt gezorgd voor
een constante bezetting van het
bureau.
In maart zijn nieuwe computers
geïnstalleerd. Aangezien het bestaan
de computerprogramma niet meer
voldeed aan de eisen is een aanzet
gegeven tot de ontwikkeling van een
nieuw Gilde Bemiddelings Programma,

(GBP). Een computerprogramma voor
de administratieve verwerking en
bevestiging van de aanvragen, alsook
voor de opslag van statistische gege
vens en andere relevante informatie.
Hiervoor is de hulp ingeroepen van
ICT4free, een vrijwilligersorganisatie
die op automatiseringsgebied hulp
biedt aan andere vrijwilligers
organisaties.
De bureaumedewerkers komen
eenmaal in de 3 maanden bij elkaar
voor overleg onder leiding van de
bureaucoördinator.
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STADSWANDELINGEN
Met veel passie en plezier hebben
de gidsen van het Gilde Den Haag
ook in 2014 hun kennis van de stad
en haar historie overgedragen aan de
deelnemers van de stadswandelingen.
Zo’n 50 gidsen begeleidden 900
rondleidingen met een totaal van
bijna 10.000 deelnemers.
Het programma bestond uit 18
reguliere wandelingen, alsook een
aantal wandelingen met een bijzonder
thema. De meest gelopen wandelin
gen waren de Residentiewandeling
met 3500 wandelaars en de Hofjes
wandeling met 1300 deelnemers.

waaraan individueel kon worden
deelgenomen, t.w.
		Themawandeling Stadsleven op de
Dag van de Haagse Geschiedenis
29 maart, (gratis) 100 deelnemers
		Joods Den Haag in april,
63 deelnemers
		200 Jaar Koninkrijk op Koningsdag
26 april, 100 deelnemers
		Indisch Den Haag tijdens de Tong
Tong Fair in juni, 150 deelnemers
Via het VVV werd de wandeling
200 Jaar koninkrijk der Nederlanden
aangeboden op zondag tijdens voor
jaar en zomer, de Hofjeswandeling op
donderdag en de Jugendstilwandeling
op dinsdag. In totaal registreerde het
VVV 452 deelnemers.

Nieuwe wandelingen
		200 Jaar Koninkrijk der
Nederlanden, gestart in 2013 ter
herdenking van 200 Jaar Koninkrijk.
		Wandeling door Clingendael/
Japanse tuin
		Architectuurwandeling De Stijl
door de wijk Segbroek
		Wandeling langs de bunkers
		Herzien/aangepast werden de
wandelingen Joods Den Haag
en Indisch Den Haag.

Coördinatieteam Rondleidingen
Het coördinatieteam Rondleidingen
kwam eenmaal per twee maanden
bij elkaar.
Daarbij kwamen onder andere zaken
aan de orde met betrekking tot het
wandelprogramma, het inspelen op de
actualiteit met (nieuwe) wandelingen
en de samenwerking met andere
organisaties. Het CTR bereidt tevens
de eveneens tweemaandelijkse
Hof Cultuur-bijeenkomsten van de
gidsen voor.

Individuele wandelingen
Naast de groepswandelingen
werden op vastgestelde data
wandelingen aangeboden,
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HOF Cultuur

De bijeenkomsten werden door het
merendeel van de gidsen bezocht.

Vanaf januari 2011 worden in de
benedenruimte van het PEP-gebouw
tweemaandelijkse bijeenkomsten op
de woensdagmiddag gehouden voor
gidsen en belangstellende bureau
medewerkers onder de titel ‘HOF
Cultuur’ (HC). Door middel van deze
HC bijeenkomsten wordt de betrok
kenheid van de gidsen bij het Gilde
bevorderd, waarbij de activiteiten zich
onder andere richten op ‘education
permanente’ en het verstevigen van
de onderlinge contacten.

Education permanente
De activiteiten voor het verder
verdiepen van de kennis over de
geschiedenis van Den Haag bestaan
onder andere uit het geven van
presentaties over een Haags onder
werp tijdens de Hof Cultuur bijeen
komsten. Deze presentaties worden
veelal door de gidsen zelf verzorgd.
Daarnaast worden door en voor
de gidsen excursies en/of (proef)
wandelingen georganiseerd.

Hof Cultuur bijeenkomsten
29 jan. presentatie door Henk
Scheffer over verdwenen
molens in Den Haag en
omstreken
26 mrt. presentatie door Anke Jol
over Constantijn Huygens
28 mei presentatie door Bea Bak
over de Haagse dierentuin
30 juli presentatie door Sjoerd van
der Veen over de architectuur
in de 1e helft van de
20ste eeuw
1 okt. presentatie door Harry Bogers
over de Haagse beathistorie,
Schoolstraat en omgeving
26 nov. presentatie door Robert van
Venetië (medewerker bureau)
over Moordplekken in
Den Haag

Excursies/wandelingen voor gidsen
20 feb.
bezoek Gevangenpoort
o.l.v. Hester van der Jagt
(14 aanwezigen)
26 feb.
wandeling langs
Haagse gevelornamenten
o.l.v. Jacob Bijl (11)
1 apr.
fietstocht langs
Berlage gebouwen
o.l.v. Rieks Toxopeus (6)
9 apr.
bezoek St. Antonius
Abtkerk/Scheveningen
met Willem Tieman (14)
20 apr.
rondleiding commando
bunker Atlantikwall
Museum
2 en 8 mei wandeling door
Clingendael
o.l.v. Rieks Toxopeus (13)
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14 mei

30 juni

23 sep.

21 okt.

29 okt.
1 dec.

Samenwerking

wandeling door
Bomenbuurt/Segbroek
o.l.v. Sjoerd van der Veen
(11)
wandeling langs
Haagse gevelornamenten
o.l.v. Jacob Bijl (5)
uitje naar Hellevoetsluis/
Brielle (organisatie door
Joke Zuidwijk en Marianne
Post): 36 deelnemers
wandeling Nieuwbouw
in de oude stad
o.l.v. Jacob Bijl (10)
bezoek Jacobuskerk
Parkstraat (10)
bunkerwandeling o.l.v.
Sjoerd van der Veen (10)

Den Haag Marketing
Gilde Den Haag is partner van
Den Haag Marketing en werkt
nauw samen met het VVV-Uitburo.
Ook met GA Den Haag, organisator
van groepsarrangementen, werd
een samenwerking aangegaan; deze
bevond zich in 2014 in een proeffase.
Ambassade van Den Haag
De Stichting Ambassade van Den
Haag, onderdeel van de Gemeente
Den Haag/City Marketing, heeft als
doelstelling het beschikbaar stellen
van faciliteiten en infrastructuur om
te zorgen dat bezoekers bij evene
menten en andere gebeurtenissen in
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Historische verenigingen
en stichtingen
Op initiatief van Antoinette Visser,
oud-directeur van het Haags
Historisch Museum, kwamen dit
jaar een aantal Haagse historische
verenigingen en stichtingen regelmatig
bij elkaar. De wens was de enorme
hoeveelheid kennis, bij deze
organisaties aanwezig, te bundelen
en daarmee de slagkracht en het
bereik te vergroten en vooral ook
de jongeren te betrekken bij de
rijke historie van de stad.
Er zijn plannen ontstaan tot het
uitbrengen van een historisch
magazine, naar het voorbeeld van
Amsterdam, Delft en Dordrecht
en het samenstellen van een
gezamenlijke website.
Het ziet er naar uit dat in 2015
uitvoering aan deze plannen
kan worden gegeven.

Den Haag de stad als gastvrij ervaren.
De inzet van vrijwillige City Hosts en
overige georganiseerde vrijwilligers die
werkzaam zijn in de sector toerisme
is hierbij van groot belang.
In het kader hiervan vond op
maandag 8 december in de Nieuwe
Kerk aan het Spui de manifestatie
‘Be my Guest’ plaats.
Het Gilde was hier vertegenwoordigd
door enkele bestuursleden en gidsen.
Er was onder andere aandacht voor
het Gilde via een speciaal voor deze
gelegenheid gemaakte korte film
impressie van een stadswandeling.
De Ambassade van Den Haag beoogt
een nauwere samenwerking met het
Gilde Den Haag. Het is de bedoeling
de plannen tot samenwerking in 2015
nader vorm te geven.

In Juli van dit jaar vroeg de Gemeente
Den Haag het Gilde mee te werken
aan een pilot ‘Traject participatie
EU-arbeidsemigranten’.
Vanwege onvoldoende belangstelling
vanuit Poolse kringen heeft dit project
niet het gewenste resultaat opgeleverd.
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SAMENSPRAAK
Organisatie

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
gedurende een jaar een maal per
week Nederlands te spreken. Het
doel is verbetering van het gesproken
Nederlands bij de anderstalige en
wederzijds leren kennen van elkaars
cultuur. Na afloop van het jaar wordt
de vrijwilliger gekoppeld aan een
nieuw taalmaatje. Er is dus een voort
durende stroom van anderstaligen die
zich aanmelden en afronden. Er zijn
ook taalcoaches die meer dan een
anderstalige begeleiden.

Gilde SamenSpraak heeft een project
leider deze had in 2014 assistentie
van een coördinatieteam van 13 leden.
Enkele cijfers
Aan het einde van het jaar waren
224 taalkoppels actief. Iets minder
dan aan het begin van het jaar.
Dit als gevolg van het feit dat zich in
de tweede helft van het jaar minder
anderstaligen hebben aangemeld.
(Begin 2015 kwamen die
aanmeldingen weer volop op gang.)
De anderstaligen hebben zo’n
80 verschillende nationaliteiten.
Daaronder veel mensen uit Polen,
Iran en Turkije.
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Leeftijden anderstaligen:
18-25
10
25-35
93
35-45
85
boven 45
36
Opleiding anderstaligen:
laag
8
middelbaar
51
hoog
165
Leeftijden taalcoaches:
onder 50
41
50-60
18
60-70
79
70-80
55
boven 80
3
Iedere goed Nederlands sprekende
Hagenaar kan zich voor dit project
aanmelden. Er worden geen eisen
gesteld aan opleiding of onderwijs
ervaring.

Wim Koole, bestuurslid van Gilde Den Haag,
Gilde Nederland en de Stichting Het
Begint met Taal met zijn echtgenote Ellie
Christoffersen, oprichter en projectleider
Gilde SamenSpraak Den Haag.

Samenwerking
Gilde SamenSpraak Den Haag,
aangesloten bij de koepelorganisatie
Het Begint met Taal (HBT), werkt
samen met de Gemeentelijke
Bibliotheek Den Haag, PEP, Taal aan
Zee, Taal in de Buurt, Direct Dutch,
de Volksuniversiteit en maakt deel
uit van de Haagse Taalketen.

Activiteiten
Iedere eerste woensdag van de
maand was er het SamenSpraak
Café in de Centrale Bibliotheek.
Hier kwamen zowel taalkoppels
als individuele deelnemers van
SamenSpraak bijeen. Ook belang
stellenden zijn er welkom. Bovendien
waren altijd enkele leden van het
coördinatie team aanwezig.
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Driemaal verscheen de digitale
nieuwsbrief van Gilde SamenSpraak
Den Haag waarin de deelnemers op
de hoogte werden gehouden van
actualiteiten binnen het project.

Viermaal, verdeeld over het jaar,
werd een Leeskring in de Centrale
Bibliotheek met deelname van
gemiddeld 10 taalkoppels gehouden.
Onder leiding van een medewerker
van de bibliotheek werd steeds een
boek besproken dat speciaal voor
anderstaligen in eenvoudige bewoor
dingen werd herschreven en tevoren
uitgeleend.
In april werd een bijeenkomst met de
taalkoppels gehouden, waarbij een
stadswandeling werd gemaakt onder
leiding van Gildegidsen. Na afloop is
een prijsvraag georganiseerd en werd
nagepraat met een drankje en met
door de anderstaligen meegebrachte
hapjes uit het land van herkomst.
In oktober is een bijeenkomst met
de taalcoaches gehouden over het
omgaan met cultuurverschillen.

Financiering
Gilde SamenSpraak Den Haag
ontvangt jaarlijks subsidie van de
gemeente Den Haag in het kader
van de volwasseneneducatie onder
het hoofdstuk taalbehoud voor
volwassenen.
Van de anderstaligen wordt een
inschrijfgeld van € 25,- gevraagd.

In december werden voor het eerst
twee door HBT aangeboden trainingen
voor de taalcoaches gehouden met
als onderwerp: ‘Grenzen stellen en
Begeleiden van tweede taalverwer
ving’. Deze trainingen bleken in een
duidelijke behoefte te voorzien.
Gedurende het jaar hadden de
contactpersonen uit het coördinatie
team geregeld contact met de taal
koppels en boden steun waar nodig.
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INDIVIDUEEL ADVIES
In 2013 is het aanbod van Gilde
Individueel Advies (IA) veranderd van
deskundigheid op allerlei gebied naar
een meer vraaggerichte opzet daar
van. De belangrijke activiteiten werden
Coaching, Organisatieadvies voor
non-profits, Hulp bij Thuisadministratie
en Nederlandse taalbegeleiding.
Op 26 april 2014 vond het eerste
intake gesprek plaats met een
aanvrager voor loopbaancoaching.

De verdere ontwikkeling van IA over
geheel 2014 is in onderstaand
cijfermatig overzicht weergegeven.
Ontwikkeling Individueel Advies
Voor de ontwikkeling van IA Gilde Den
Haag was er onder andere regelmatig
contact met Gilde Amsterdam en is
een commissie ingesteld bestaande
uit de coördinator IA en twee ervaren
vrijwilligers van Gilde Den Haag.

Individueel Advies
onderdeel

Aantal Coaches/
Adviseurs/Docenten

aantal
aanvragers

Coaching

10

15

Hulp bij thuisadministratie

3

10

Organisatie advies

2

2

Begeleiding Nederlandse taal

1

1

Cursus Engels

3

16

Cursus Frans

1

6

Cursus Aquarelleren

1

7

Vergroting taalvaardigheid:

Overig

Dit zijn de nog in het bestand van Gilde voorkomende aanbieders
uit het vroegere IA. Daarnaar verwijzen gebeurt nog, maar er vindt geen
daadwerkelijke bemiddeling meer plaats.
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in een Vrijwilligersovereenkomst.
Goede afstemming tussen de
coaches onderling is van groot belang;
daarom werd in december een eerste
(verkennende) intervisiebijeenkomst
gehouden. In een andere opzet wordt
daarmee doorgegaan in 2015.

Op vacatures die werden geplaatst in
een aantal kranten en bij ‘Den Haag
doet’ werd (en wordt nog steeds)
enthousiast gereageerd. Door steeds
twee leden uit de commissie IA zijn
(sollicitatie)gesprekken gevoerd met
een aanzienlijk aantal kandidaten voor
coach of adviseur. Resultaat daarvan
is een team van bekwame vrijwilligers
dat kon worden ingezet.
Het gaat om personen met ervaring
onder andere in management,
personeel en organisatie en financiële
organisatie. Zij gingen aan de slag om
met hun ervaring anderen verder te
helpen. Aan de coaches en adviseurs
van IA werd een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) gevraagd en wederzijd
se verwachtingen werden vastgelegd

Doelgroep
Bij Coaching gaat het onder andere
om mensen die tegen problemen aan
lopen in hun loopbaan. Ontslag, een
reorganisatie of op een plek zitten
waar niveau en/of aard van het werk
niet (meer) overeenkomt met zijn of
haar kwaliteiten kunnen daarvan de
oorzaak zijn. Men beschikt ook niet
(meer) over de financiële middelen
voor een betaalde coach. Een coach
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van Gilde Den Haag kan in zo’n
situatie helpen weer zicht te krijgen
op de ‘eigenwaarde’, geeft handvatten
en leert hoe iemand zich beter kan
presenteren.
Bij Hulp bij thuisadministratie gaat
het dikwijls om oudere mensen die
geen beroep kunnen doen op familie
of kinderen en met vragen op financi
eel administratief vlak blijven zitten.
Zij kunnen meestal direct worden
geholpen door een bekwame adviseur.
Soms kan worden doorverwezen naar
de juiste instantie, zoals gemeente
of fiscus. Vragen kwamen binnen van
jongere mensen die even geen zicht
meer hadden op hun financieel admi
nistratieve situatie, alsook vragen van
vrijwilligersorganisaties op het gebied
van Organisatie advies. Geadviseerd
werd over de manier van aanpak van
hun administratie of de opzet van een
projectplan.

Bij Vergroting Taalvaardigheid
kwam een verzoek voor Begeleiding
Nederlandse Taal van iemand die zijn
Nederlands wilde verbeteren teneinde
zijn mogelijkheden op de arbeids
markt te vergroten. Voorts werden zes
cursussen Engels en twee cursussen
Frans per week gegeven.
Er werd een cursus Aquarelleren
gegeven in een leslokaal van woon
gemeenschap De Waringin aan de
Alberdastraat. Voor deze locatie is
gekozen aangezien daarvoor geen ruim
te beschikbaar was in het PEP gebouw.
Organisatie
Vanuit het bureau van Gilde Den Haag
vindt adequate ondersteuning plaats,
vooral omdat één van de medewerkers
zich specifiek bezighoudt met IA.
Coachingsgesprekken vinden voor
namelijk plaats in het PEP gebouw
aan de Riviervismarkt. De beschikbare
ruimten daarvoor blijken maar net
toereikend te zijn. Bij een verdere toe
name zal naar andere mogelijkheden
moeten worden omgezien. Spontane
medewerking is wel toegezegd vanuit
het Rode Kruis te Zoetermeer, die
ruimte beschikbaar stelt.
Het onder de aandacht brengen van IA
gebeurt onder andere door folders en
posters en het plaatsen van adverten
ties in diverse kranten. PR is en blijft
belangrijk om IA verder uit te bouwen.
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SPREKERSHOEK
Op een aantal zondagen in najaar
en winter worden lezingen gegeven
in Wijkcentrum Essesteijn te Voorburg
over een actueel of in de belang
stelling staand onderwerp.
Deze bijeenkomsten werden bezocht
door gemiddeld 60 bezoekers per
zondag.

Het programma zag er als volgt uit:
26 jan. Estland, Letland en Litouwen
door drs. Aart Rietveld
23 feb. Haagsche Primeurs deel 2
door Annemargriet Vaartjes
23 mrt. Kind in oorlogstijd
door Carel Wiemers
26 okt. Hofstad, een Haagse
schandaal verwekkende
roman uit 1909, door
drs. Frans van der Linden
23 nov. Ons eerste volkslied
door drs. Ruud Poortier
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PR/PUBLICITEIT
Free Publicity
Zowel in de Telegraaf als in een aantal
huis-aan-huisbladen is in het begin
van het jaar een artikel geplaatst over
de activiteiten van Individueel Advies.

De website, in 2013 geheel
vernieuwd, blijkt een belangrijke
informatieverziening.
In 2014 was sprake van gemiddeld
zo’n 50 hits per dag. Ook het Gilde
Journaal is een goed hulpmiddel bij
de communicatie met onze vrijwilligers
en met personen en instanties buiten
onze organisatie.

Berichten over de wandelingen,
waaraan individueel kon worden
deelgenomen werden regelmatig
opgenomen in het AD, rubriek Uw
buurt in de Krant. Dat geldt ook voor
het Leescafé van SamenSpraak

Diverse drukwerken werden
gerealiseerd, zoals de informatie
folder Individueel Advies, posters voor
SamenSpraak, Individueel Advies.
De folder stadswandelingen werd
herdrukt. Voor een aantal individuele
wandelingen werden afzonderlijke
flyers gedrukt.
In september verscheen de folder
met het programma Sprekershoek
2014/2015.

Voor de wandeling Indisch Den Haag
tijdens de Tong Tong Fair is veel
publiciteit gegenereerd, zowel in
de publicaties van Tong Tong als
daarbuiten.
Ter gelegenheid van Prinsjesdag
verscheen er een artikel in het AD,
waarin de Gildewandeling 200 Jaar
Koninkrijk centraal stond.

Door het jaar heen werd regelmatig
geadverteerd voor coaches voor
SamenSpraak en Individueel Advies.

De artikelen over de viering van de
90ste verjaardag van gids Gerard
Raven in de Telegraaf, het AD en
diverse huis-aan-huisbladen hebben
een bijdrage geleverd aan de
bekendheid van het Gilde.

Begin januari werden de gidsen
voorzien van een jack met Gildelogo,
alsook een keycord met naamkaartje.

18

FINANCIËN
Stichting Gilde Den Haag publiceert een afzonderlijk financieel verslag,
dat niet is opgenomen in dit jaarverslag.
De bemiddelingsactiviteiten van Gilde Den Haag zijn zowel voor aanvragers als
vrijwilligers gratis. De hiervoor te maken kosten, waarvan die voor huisvesting,
publiciteit/drukwerk en het bureau de belangrijkste componenten vormen,
worden voornamelijk gefinancierd uit de gemeentelijke subsidiebijdragen.
Daarnaast leveren de wandelingen, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd,
ook een bijdrage aan de dekking van de kosten.
Door een verstandig uitgavenbeleid bleven deze kosten ook dit jaar binnen
de gestelde ramingen.

Den Haag, 12 oktober 2015

drs. ir. J.L. Spoelstra			
M.G.J. Hubatý – van der Hoeven
voorzitter				secretaris
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Stichting Gilde Den Haag
Riviervismarkt 2
2513 AM Den Haag

Vrijwillige Professionals

Telefoon: 070 3561281
E-mail: info@gildedenhaag.nl
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