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Beleidsplan Stichting ’t Gilde de Bevelanden 
2020-2022 

 
In het beleidsplan beschrijven we hoe de ingezette ontwikkelingen een passend vervolg 
kunnen krijgen in de periode 2020-2022 en daarnaast ook welke nieuwe ontwikkelingen in 
gang zullen moeten worden gezet. 
 
We zien het beleidsplan als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd 
en vastgesteld en waarbij: 

1. jaarlijks geëvalueerd moet worden of de gestelde doelen zijn behaald middels het  
jaarverslag; 

2. jaarlijks de doelen voor het volgende kalenderjaar gedetailleerd uitgewerkt worden in 
een jaarplan. 

 
 
Wie zijn we en waar staan we voor: 
 
’t Gilde de Bevelanden is een stichting statutair vastgelegd en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel te Middelburg. 
‘t Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen aanbieders en aanvragers.  
 
Aanbieders zijn mensen die belangeloos hun kennis, kunde en/of vaardigheden ter 
beschikking stellen. Veel mensen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle 
kennis en ervaring opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen 
delen. Vaak zijn zij al wat ouder en ze hebben er genoeg vrije tijd voor over. 
 
Aanvragers zijn mensen die op zoek zijn naar kennis, informatie en advies en gebruik willen 
maken van het aanbod van de aanbieders. Veelal zijn de aanvragers individuele personen, 
maar ook scholen, bedrijven en andere organisaties kunnen als aanvragers worden 
beschouwd. 
Voor zowel aanbieders als aanvragers hanteert ‘t Gilde geen leeftijdsgrenzen. 
‘t Gilde bemiddelt bij de overdracht van kennis, kunde en ervaring en brengt aanbieders en  
aanvragers met elkaar in contact. 
 
Naast Aanvragen vallen hier ook Stadsgidsen, Samenspraak, Power en Scholenproject 
onder.  
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Vrijwilligerswerk 
 
Vrijwilligerswerk is onverplicht, onbetaald en vindt plaats binnen een georganiseerd verband. 
 

1. Onverplicht 
Dit betekent dat de vrijwilliger er in vrijheid voor kiest om bepaalde werkzaamheden op zich 
te nemen. Dit betekent niet dat er sprake is van vrijblijvendheid. Het kiezen voor 
vrijwilligerswerk brengt verplichtingen met zich mee. 
 

2. Onbetaald 
Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten. Dit betekent dat vergoedingen alleen betrekking  
hebben op aannemelijk te maken kosten ten behoeve van en/of kosten in verband met het 
verrichten van het vrijwilligerswerk. 
 

3. Georganiseerd verband 
Vrijwilligerswerk vindt plaats binnen een vastgelegde structuur. Vrijwilligers binnen Stichting 
 ’t Gilde de Bevelanden zijn: bestuursleden, coördinatoren, uitvoerende vrijwilligers en 
vrijwilligers met een speciale taak. 
 De uitvoerende vrijwilliger werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een coördinator tot 
wiens taakgebied de werkzaamheden behoren. 
 
 
Uitgangspunten bij het inzetten van vrijwilligers 
 
De vrijwilligers verrichten hun activiteiten bij stichting ’t Gilde de Bevelanden. De stichting 
heeft ten doel het opzetten en exploiteren van maatschappelijk relevante projecten en 
activiteiten, gericht op participatie in de maatschappij van zowel de vrijwilliger als de 
gebruiker.  
De taken moeten aansluiten bij de capaciteiten van de vrijwilliger. 
Alle vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid via de collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. 
 
 
Vrijwilligerswerk is geen vervanging van professionele hulp 
 
‘t Gilde de Bevelanden is een van de 60 zelfstandige Gilden in Nederland. Via het Gilde 
stellen overwegend 50-plussers hun kennis en ervaring belangeloos beschikbaar aan de 
maatschappij. Het criterium van 50+ is overigens geen eis. Ook jongere mensen bezitten 
immers kennis en ervaring die het overdragen waard zijn en zijn dus van harte welkom als 
vrijwilliger. 
 
’t Gilde de Bevelanden zorgt ervoor dat de aangeboden bemiddeling geen verstoring geeft 
van de concurrentieverhoudingen of verdrijving van bestaande arbeidsplaatsen. 
 
De activiteiten van ‘t Gilde de Bevelanden 
 
De activiteiten zijn per Gilde sterk verschillend. Er zijn bijvoorbeeld Gilden die in hun stad 
vooral stadsrondleidingen verzorgen. Daarnaast zijn er ook Gilden die ooit zijn gestart met  
1-op-1-bemiddeling: advies en hulp aan ouderen, zoals hulp bij het afstellen van de televisie, 
bij de administratie na het overlijden van een partner, bij stamboomonderzoek, 
computeradvies of instellen van de mobiele telefoon, etc.. (= Aanvragen)  
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‘t Gilde de Bevelanden biedt zowel Stadsrondleidingen als 1-op-1-bemiddeling.  
Daarnaast bieden wij activiteiten op het gebied van educatie.  
 
SamenSpraak 
SamenSpraak is een landelijk project waarbij een Nederlander en een anderstalige elke 
week ongeveer een uur met elkaar praten in de huiselijke sfeer. Doel is om op informele 
manier te oefenen met de Nederlandse taal, zodat de anderstalige vertrouwd raakt met de 
Nederlandse cultuur en maatschappij. 
 
 
Scholenproject 
Er mag eigenlijk geen leerling de basisschool verlaten, voordat hij kennis gemaakt heeft met 
techniek! Daarom zijn er door ’t Gilde de Bevelanden een aantal handvaardigheidsprojecten 
op scholen opgezet. Dit gebeurt bij de Buitenschoolse Opvang. 
 
 
Power Project  
Veerkracht op leeftijd.  
POWER is een initiatief voor senioren die elkaar willen inspireren om het ouder worden op 
een positieve manier te beleven en speelt in op de veranderende sociale situatie van 
ouderen. Kinderen de deur uit, klaar met werken, behoefte aan contact met anderen, zeeën 
van tijd en energie… 
 
Het werkgebied omvat Noord- en Zuid-Beveland (de Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, 
Noord-Beveland en Reimerswaal) en eventueel. Aanbepalende gemeenten. 
 
Kortom, ‘t Gilde de Bevelanden is een sterk maatschappelijk betrokken organisatie 
met zo’n 75 vrijwilligers. 
 
 
Financiële organisatie  
 
De Stichting ‘t Gilde de Bevelanden heeft geen inkomsten uit contributie van leden. 
Bovendien staat in de statuten dat hulp/assistentie ‘gratis’ wordt gedaan. Daardoor zijn wij 
sterk aangewezen op subsidie van de 5 gemeenten. Daarmee kunnen de kosten voor 
advertenties, folders, telefoon, lidmaatschappen, (bij)scholing, abonnementen en 
kantoormateriaal tot heden toe worden bekostigd.  
Tevens houden wij 1 keer per jaar een vrijwilligersmiddag. Deze middag  dient om verslag te 
doen van het wel en wee van de stichting aan onze vrijwilligers en  de contacten binnen ’t 
Gilde de Bevelanden te onderhouden. 
 
Stadsrondleidingen voor particuliere groepen en bedrijven zij niet gratis en  dragen zo bij aan 
de exploitatie van ’t Gilde de Bevelanden. 
 
Onze adviseurs voor Aanvragen bezoeken gratis de mensen die hulp vragen bij technische 
problemen e.d. Deze mensen kosten het Gilde ook niets. 
 
Ook aan deelname voor Samenspraak zijn geen kosten door de deelnemers verschuldigd. 
 
Voor de workshops Power en het Scholenproject wordt een kleine bijdrage gerekend, 
voornamelijk ter dekking van de kosten. 
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Wij komen dus met de normale activiteiten financieel rond, maar kunnen geen structurele 
tegenvallers opvangen, niets extra’s doen of beperkt nieuwe activiteiten ontwikkelen. 
 
 
Donaties 
 
Stichting ‘t Gilde de Bevelanden heeft dus geen inkomsten uit contributie. Bovendien staat in 
onze statuten, en dat is ook het uitgangspunt van het Gildewerk in heel Nederland, dat 
advies en hulp voor met name ouderen gratis moet zijn. 
 
Daarom zijn donaties voor ons van groot belang om alle vrijwilligers (die belangeloos hun 
werk doen) te kunnen laten functioneren. Want daarmee kunnen wij materiaal, 
instructiebijeenkomsten en voorlichtingsfolders betalen. 
Elke bijdrage, hoe klein ook, stellen wij dan ook zeer op prijs.  
 
 
Financiële ondersteuning of sponsoring 
 
Gezien de geringe financiële draagkracht van ‘t Gilde is het bestuur voortdurend op zoek 
naar financiële middelen van buitenaf. 
Omdat het bij onze dienstverlening om een doelgroep gaat van vooral ouderen zijn we op 
zoek naar bedrijven en/of instanties die maatschappelijk betrokken zijn en zich bij onze 
activiteiten thuis voelen. 
 
Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld banken, notarissen, advocaten, accountants, 
verzekeringsadviseurs e.d.  
Maar ook belangenverenigingen van branches kunnen een van de activiteiten adopteren. 
De bedragen zijn niet wereldschokkend. Vanaf enkele honderden euro’s zijn wij al bereid te 
praten en mee te denken. 
 
 
Vaststelling en looptijd 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de Bestuursvergadering van ’t Gilde de Bevelanden op 3 juni 
2019 en geldt voor de jaren 2020 en 2022. 
Jaarlijks wordt dit beleid geëvalueerd.  
Eind 2022 zal het beleidsplan 2022-2025 worden opgesteld. 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
Spelregels t.b.v. de adviseurs, taalcoaches, Powerbegeleiders/trainers, begeleiders 
Scholenproject; 
Handleiding Stadsgidsen. 
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