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Kerstgroet 2020
Beste mensen,
Het jaar 2020 loopt bijna op zijn einde. Een jaar om niet snel te vergeten.
De aanwezigheid van het virus COVID-19 trekt een diepe spoor in ons persoonlijk leven.
Bijna dagelijks zijn we bezig met de gevolgen van het virus voor onze gezondheid en worden
we geconfronteerd met de beperkingen voor ons maatschappelijk functioneren. Ons
aanpassingsvermogen wordt danig op de proef gesteld. Leuk is anders.
Ook voor Gilde Rotterdam is het een ingrijpend jaar geweest. De missie om onze vrijwilligers
te faciliteren bij het delen van hun kennis en kunde voor de Rotterdammers en de bezoekers
aan Rotterdam komt dit jaar niet goed uit de verf. Noodgedwongen liggen sinds maart veel
van onze activiteiten nagenoeg stil. Ook de sociale functie van ons kantoor ligt plat. Het
gezoememoes is verstomd en de koffiegeur is verdwenen.
Samen moeten we door de zure appel heen bijten. En alleen samen kunnen we er voor
zorgen dat op enig moment in het nieuwe jaar we met Gilde weer een doorstart kunnen
maken en de levendigheid in ons kantoor weer terugkeert. Dat vraagt veel van ons. Elk van
ons kan daar een steentje aan bijdragen. Ik heb er vertrouwen in dat ons dit gaat lukken.
Fijne kerstdagen en een goed 2021!
Namens het bestuur,
Wim van Heemst

En kleine terugblik en het perspectief
Af en toe krijgen we als bestuursleden de vraag van de vrijwilligers of Gilde Rotterdam de
coronacrisis overleeft. Het bestuur gelooft van wel. Waar is dit vertrouwen op gestoeld?
Aan het begin van 2020 was onze financiële positie goed. Het beleid, ingezet door de
penningmeester, om een reserve van 3 jaar vaste uitgaven te hebben, was nog niet
gerealiseerd; we waren wel goed op weg. Direct bij de eerste lock-down in maart is
afgesproken een zeer strikt uitgavenbeleid te gaan voeren.De eerste maatregel was de
betaling van de vergoedingen aan de rondleiders en kantoorvrijwilligers op te schorten tot
“betere tijden¨. Hiervoor was begrip en we waren blij met die bereidheid, maar zijn niet blij
dat die maatregel nodig was. Helaas zijn die betere tijden nog niet aangebroken. Dit betekent
dat de betaling van de vergoeding aan de rondleiders en kantoorvrijwilligers over 2020 in
2020 niet uitgekeerd kan worden. Mocht Gilde tegen alle verwachtingen in 2021 wel over
voldoende financiële ruimte beschikken dan zal de uitbetaling over 2020 met terugwerkende
kracht geheel of gedeeltelijk alsnog in 2021 plaatsvinden.

Ook werd de gewenste vernieuwing van de website, waarvoor in 2019 al een bedrag was
gereserveerd, voor onbepaalde tijd uitgesteld. Later in het jaar is ook besloten om “5 jaar als
zelfstandig Gilde Rotterdam” niet te vieren. Ook hiervoor was in 2019 al geld gereserveerd.
Door deze maatregelen is een aanzienlijk bedrag in kas gehouden. en kan betaald worden
wat betaald moet worden.
De inkomsten waren veel lager dan begroot. Veel van de geplande en aangevraagde
rondleidingen konden niet doorgaan. In de periode half juni tot eind september zijn er
rondleidingen gelopen en dat heeft wel een bedrag opgeleverd. Veel minder dan begroot
helaas.
Overleeft Gilde Rotterdam 2021 financieel? We hebben vertrouwen in de toekomst. De
verwachtingen zijn positief als er weer rondleidingen kunnen worden gegeven die de
gebruikelijke inkomsten opleveren. We zijn zeer voorzichtig in in onze voorspellingen.
Het succes van het vaccinatieproces en de daling van het aantal besmettingen zullen de
basis zijn voor de ruimte die er ontstaat om weer rondleidingen aan te bieden en mensen te
overtuigen weer naar Rotterdam te komen.
Hier gaan we niet op wachten. We gaan ons inzetten om de Rotterdammer weer
geïnteresseerd te krijgen in de rondleidingen van Gilde. Houders van de Rotterdampas,
scholen en allerlei maatschappelijke en vriendengroepen zijn of worden benaderd voor
rondleidingen. De virtuele rondleidingen,in eerste instantie bedoeld voor de fysieke
huiskamer, gaan we uitbouwen tot een virtuele wandeling die online en offline breder
inzetbaar zijn.
Er zijn ook nieuwe kansen voor Gilde Rotterdam. Er zijn contacten met de Scheepshelling
De Koningspoort (Oude Haven) en De Snuifmolens (De Ster en De Lelie, aan de rand van
de Kralingse Plas). Er is interesse om met Gilde Rotterdam samen te werken.
De proef om anderstaligen die bij Gilde hulp krijgen bij het leren van de Nederlandse taal,
ook rondleidingen te geven om zo meer van Rotterdam en het Nederlands te leren, zal nu
vorm gaan krijgen.
Zolang er geen zekerheid is over de inkomsten uit de Rondleidingen zullen we kritisch
blijven op onze uitgaven en dan met name de vaste uitgaven. Ook zal er gezocht moeten
worden naar financiële steun zolang de inkomsten zo laag blijven. Gilde heeft bewezen in
normale tijden financieel gezond te zijn, dus verdient Gilde steun in deze niet-normale tijden.
Het bestuur gelooft in het perspectief van Gilde samen met Stadsambassadeurs, maar er is
wel een beetje steun nodig.
We eindigen vrolijk.
Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2021.
Namens het bestuur
Bernard Noorduyn

Stadsambassadeurs Rotterdam
Vanaf begin 2020 werken Stadsambassadeurs Rotterdam en Gilde Rotterdam samen. De
eerste stappen waren dat Stadsambassadeurs kantoor kreeg bij Gilde, dat Hans Jansen als
onderdeel van het Rondleidingenteam op kantoor kwam zitten en aanschoof bij de
bestuursvergaderingen, er een kennismakingsbijeenkomst eind januari is geweest
voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel. De volgende stap was dat overlegd zou worden hoe
de Stadsambassadeurs en hun rondleidingen met behoud van eigen identiteit ingepast
konden worden in die van Gilde.
Die volgende stap heeft ons op het verkeerde been gezet. De verwachtingen over en weer
waren niet duidelijk. Toen we dat merkten zaten we volledig in de lock-down en lukte het niet
in alle rust en serieus naar een oplossing te zoeken. We waren teveel in beslag genomen
door de coronamaatregelen en de mogelijkheden ontbraken om rustig te overleggen.
In 2021 gaan we gewoon opnieuw beginnen. Zodra er weer rondleidingen gegeven kunnen
worden, bieden Stadsambassadeurs en Gilde voldoende mogelijkheden voor elke rondleider.
Hans Jansen en Jan Wielaard gaan hier mee aan de slag.

Van het Taalteam
Nu 2020 ten einde loopt kijkt het Taalteam terug op het afgelopen jaar maar wil vooral
vooruitkijken naar 2021.
Allereerst willen wij alle taalvrijwilligers bedanken voor hun inzet. Voor iedereen geldt dat dit
jaar totaal anders is verlopen dan wij hadden kunnen bedenken, dus ook voor Gilde
Rotterdam. Inzoomend op de afdeling Taal hebben wij, als Taalteam, gezien dat veel van
onze taalvrijwilligers allerlei manieren hebben gevonden om toch hun anderstalige te blijven
ondersteunen met het verbeteren van de Nederlandse taal. In de zomer werd veel buiten
afgesproken maar vooral digitaal zijn er veel succesvolle initiatieven geweest. Een paar
conversatiegroepen en taalvrijwilliger oefenen bijvoorbeeld door via Teams, Google hangout,
Whatsapp en Skype. Ook de kinderen van de deelnemers kletsen soms gezellig mee!
Vanuit de Stichting “het Begint met Taal”, waar Gilde lid van is, hebben wij ook regelmatig
iedereen kunnen wijzen op online webinars, trainingen enz
Het Taalteam heeft veelal vanuit huis zich ingespannen om contact met de taalvrijwilligers en
anderstaligen te houden.
Dan nu de blik gericht op de toekomst.
De Gemeente Rotterdam heeft 2021 uitgeroepen tot HET JAAR VAN DE TAAL
Wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit, Jeugd en Taal) heeft 2021 uitgeroepen tot Jaar van
de Taal. In dat jaar laat de gemeente tijdens verschillende activiteiten en initiatieven zien wat
laaggeletterdheid betekent en wat het verbeteren van de digitale- en taalvaardigheden kan
opleveren.
Het is prachtig dat er extra aandacht wordt gevraagd voor dit onderwerp. Uiteraard kijkt Gilde
hoe wij hier extra aan kunnen bijdragen.
Het voornemen voor 2021 van het Taalteam is om ons voor 100% en met enthousiasme te

blijven inzetten voor onze taalvrijwilligers en anderstaligen. Wij gaan ervan uit dat het een
hoopvol en prachtig taaljaar wordt!
namens het Taalteam
Anita van den Emster

Opvolging Rolf Rosenboom; kennismaken Jan Wielaard
Mijn naam is Jan Wielaard, geboren en getogen in
Rotterdam. Na het afronden van mijn studie Sociologie aan
de Erasmus Universiteit heb ik twintig jaar lang ons het land
gediend in Europa, Afrika, Azië en de Amerika’s. Een
interessante en spannende periode. Midden jaren 90 besloot
ik te gaan voor werk dichter bij huis en heb ik tot 2016 een
tocht gemaakt door verschillende delen van de rijksoverheid,
van departementen tot en met adviesorganen. Na mijn
pensionering ben ik onder het motto ‘een leven lang leren’
leergangen gaan volgen van de HOVO, nu Erasmus
Academie. Ook ben ik taal-maat geworden bij het Gilde en
heb ik ook laten weten om na een 10-jarig voorzitterschap
van de Volkstuindersvereniging Blijdorp beschikbaar te zijn
voor ander vrijwilligerswerk.
Ik was dan ook niet overvallen toen de voorzitter met mij in gesprek ging over mogelijkheden
bij het Gilde. Dat gesprek concentreerde zich al snel op de vacature die ging ontstaan met
het - bij de meesten van jullie al bekende – vertrek, per 1 januari 2021 van Rolf Rosenboom
als coördinator van de Gilde-Gidsen rondleidingen. Degenen onder jullie die Rolf kennen,
zullen begrijpen dat het opvullen van de leegte die hij achterlaat een forse klus is. Een klus
die ik gelukkig niet alleen hoef op te pakken maar kan doen in nauwe (nu via online
bijeenkomsten) samenwerking met Renske Venstra (groengids), Hans Jansen
(Stadsambassadeurs) en Henk van Efferen (kantoorvrijwilliger). Jacques La Croix, ons
bestuurscontact, staat ons met raad en daad bij. Het zal nog lastig worden om in deze
ingewikkelde tijd, waarvan het einde nog niet in zicht is, alles tijdig op de rails te krijgen. We
gaan dat gevieren stevig proberen, waarbij ook ruim aandacht zal worden besteed aan het
werk van onze partners, de Stadsambassadeurs. Verdere integratie van alle activiteiten,
rondleidingen en groenwandelingen is daarbij het doel. Samen, Gilde en
Stadsambassadeurs, willen we de rondleidingsactiviteiten nog breder bekend maken en een
steviger positie in Rotterdam laten innemen.
Om het nieuwe jaar, alvast mijn beste wensen daarvoor, goed in te luiden zullen Renske,
Hans en Henk na 1 januari 2021, in belrondes contact met jullie gaan opnemen om de
banden weer aan te halen aan het begin van hopelijk een weer actief jaar! Het Gilde moet
door!!!
Met vriendelijke groet en hopelijk tot spoedig ziens in het nieuwe jaar,
Jan Wielaard
(jcwielaard@gmail.com)

Ontvangen van de Gemeente Rotterdam
Beste Rotterdammer,
Sinds dinsdag 15 december is Nederland in een stevige lockdown gegaan. De gemeente
Rotterdam vindt het belangrijk dat alle Rotterdammers kennis kunnen nemen van de
maatregelen die nu gelden. Dus ook mensen die, om welke reden dan ook, Nederlands
minder goed kunnen lezen en begrijpen.
Op de pagina https://www.rotterdam.nl/werken-leren/communicatie-laaggeletterdenanderstaligen-lvb/ vindt u informatie over de maatregelen, het coronavirus en (psychische)
hulp. Deze informatie is speciaal geschikt voor de doelgroepen die u bedient: anderstaligen,
laaggeletterden, Rotterdammers met een licht verstandelijke -of andere- beperking.
De vorige mail hierover ontving u op 19 november jl. Ons verzoek is deze informatie te delen
met uw doelgroep via uw eigen kanalen. Mocht u iets van ons nodig hebben of heeft u
suggesties voor verbetering of aanvulling, dan horen wij het graag.

Teletolk beschikbaar op Rijksoverheid.nl
Om doven en slechthorenden goed te kunnen bedienen in het maken van een afspraak voor
een test, is 0800-1202 vanaf heden ook te bereiken met KPN Teletolk. Je hoeft hiervoor
slechts op de button op deze pagina van Rijksoverheid.nl te klikken. Door op de groene knop
'Bel met Teletolk' te klikken kan iedereen kiezen om via een gebarentolk of via chat met een
schrijftolk te communiceren.
Nieuwsbrief Pharos met corona-informatie in meerdere talen.
https://mailchi.mp/pharos/update-coronavirus-17-december-2020?e=75ea88b170

Kerstconcert Rotterdamsch Philharmonisch Orkest (RPhO)
A musical X-mas for you,de mooiste kerstmuziek en musicals bij jou thuis
vanaf 25 december 2020 14 uur. Gratis; wel aanmelden
https://www.rotterdamsphilharmonisch.nl/nl/pQLgGUB/a-musical-x-mas-for-you-

