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GILDE ROTTERDAM
NIEUWSBRIEF
Van de Redactie
Inmiddels zijn er twee nieuwsbrieven uitgekomen en had nr. 3 al een tijdje geleden bij de
vrijwilligers in de elektronische postbus moeten belanden.
Het doel maandelijks (m.u.v. de zomerperiode) een nieuwsbrief uit te brengen is niet gerealiseerd. Reden te weinig nieuws en bezettingsproblemen…? Ik weet het niet, mogelijk
gewoon te ambitieus qua doelstelling.
We gaan het anders doen. Wel een maandelijkse nieuwsbrief met gewoon kort nieuws en
geen interviews, artikelen etc. meer.
Als we dit op de rails hebben, gaan we bekijken om 3-4 keer per jaar iets uit te brengen dat
ook bedoeld is voor externe relaties.
Sluiting kantoor
Het kantoor van Gilde Rotterdam is van 22 december 2018 tot en met 1 januari 2019
gesloten.
Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari.
De Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers zal op donderdag 17 januari 2019 in zalencentrum Pro Rege, Oudedijk 113, Rotterdam-Kralingen plaatsvinden.
Het thema is Gilde Rotterdam bouwt in stijl door in 2019. De uitnodiging krijgt iedereen apart
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Van het Bestuur
Uit de maandelijkse bestuursvergaderingen is zeker het nodige te melden. Omdat
eind september de laatste Nieuwsbrief is uitgekomen, nu een aantal zaken uit de
bestuursvergaderingen van oktober, november en december.

Routekaart 2019-2023

Het bestuur heeft samen met een aantal vrijwilligers en onder leiding van een
ervaren externe adviseur gebrainstormd over de richting die Gilde Rotterdam de
komende jaren zou moeten uitgaan. We noemen dit de Routekaart 2019-2023.
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst (zie hierboven)) zal het Bestuur hier uitleg over
geven en iedereen vragen zijn steentje bij te dragen.

Kennisoverdracht

De kantoororganisatie voor Kennisoverdracht is onderbezet. Een paar kantoorvrijwilligers ondersteunen op dit moment Petra van Leeuwen om de lopende
zaken en nieuwe aanvragen goed af te handelen.
Het Bestuur is op zoek naar versterking zodat het kantoorteam Kennisoverdracht
spoedig volledig bemenst is.
Iedereen kan reageren. Stuur de informatie over deze vacatures ook door als u
iemand kent die misschien interesse heeft. Anita van den Emster is de
contactpersoon.

Coördinator Kennisoverdracht
De Coördinator Kennisoverdracht heeft als primaire taken:
• Verder ontwikkelingen van de activiteiten van het
onderdeel Kennisoverdracht en dit implementeren.
• Leiding geven aan het kantoorteam
(2-3 kantoorvrijwilligers) Kennisoverdracht.
• Opstellen en uitvoeren van het jaar-/ werkplan
inclusief de begroting van Kennisoverdracht.
• Werven en opleiden van vrijwilligers
(aanbieders) voor de activiteiten van Kennisoverdracht.
De Coördinator Kennisoverdracht is bij voorkeur lid van
het bestuur van Gilde Rotterdam.
Het bestuur vergadert maandelijks.
Van de Coördinator Kennisoverdracht wordt een beschikbaarheid van 3 dagdelen per week verwacht.
De Coördinator Kennisoverdracht kan aanspraak
maken op een vrijwilligersvergoeding.
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Medewerker(s) Kennisoverdracht
De medewerkers Kennisoverdracht hebben als primaire taken:
• Het bijhouden van het bestand van vrijwilligers en aanvragers
Kennisoverdracht.
• Het koppelen van vrijwilligers en aanvragers en het verzorgen van follow upvan
het contact.
• In samenwerking met de Coördinator Kennisoverdracht zorgdragen voor de public relations van Kennisoverdracht inclusief input voor social media
en website.
Van de medewerker Kennisoverdracht wordt een beschikbaarheid van 2
dagdelen per week verwacht.
De medewerkers Kennisoverdracht kunnen aanspraak maken op een
vrijwilligersvergoeding.
Interesse in deze functies kan gemeld worden per e-mail aan:
Anita van den Emster, bestuurslid; e-mail: a.vandenemster@gilderotterdam.nl
Voor de realisatie van de in januari as. te presenteren Routekaart 2019-2023 is
een goede en duidelijke marketing & communicatie belangrijk. Hiervoor zal een
Marketing- & Communicatiecommissie worden gevormd. Het bestuur is op zoek
naar vrijwilligers de lid willen worden van deze commissie.

Marketing & Communicatiecommissie
De marketing & communicatie van Gilde Rotterdam zal
zowel in- als extern gericht zijn.
Om hieraan inhoud te geven is besloten een
Marketing- & Communicatiecommissie op te richten.
Deze commissie zal functioneren onder de leiding
van de voorzitter en secretaris van het Bestuur.
De taak van de Marketing & Communicatiecommissie
zal o.a. bestaan uit:
•
Het mee-opstellen van een marketing- en communicatieplan.
•
Het uitvoeren van dit plan inclusief keuze van de media.
•
Het bepalen van de inhoud van de communicatie.
•
Mee-ontwikkelen van nieuwe activiteiten binnen de
clusters Rondleidingen, Kennisoverdracht en Taal.
Interesse: stuur een e-mail aan:
Bernard Nooduyn, secretaris@gilderotterdam.nl
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Virtuele Rondleidingen
Deze rondleidingen en de lezingen zijn nu voorlopig
ondergebracht bij Rondleidingen en vallen onder Gerard Harrewijn.
Er zijn grote plannen om Virtuele Rondleidingen vaker te gaan houden,
zowel op aanvraag als gepland. Er zijn 10 verschillende Virtuele Rondleidingen.
Het motto van Virtuele Rondleidingen is Rotterdam in de huiskamer.
De Virtuele Rondleidingen zijn bedoeld voor mensen die met familie, vrienden,
bekenden en huisgenoten meer willen weten over het oude en/of nieuwe Rotterdam
en dit in huiselijke sfeer willen meemaken.
Virtuele Rondleidingen zijn er voor mensen die minder goed (lang) kunnen lopen en
voor iedereen die deze vorm gewoon leuker vinden dan een rondleiding buiten.
Er wordt een aparte folder gemaakt die ook gestuurd zal
worden aan verzorgingstehuizen, buurthuizen, bibliotheken etc.

Rotterdam To Go
Rotterdam is een zeer gewilde stad om te bezoeken.
Gilde Rotterdam verzorgt op aanvraag met enige regelmaat rondleidingen voor
buitenlandse toeristen.
In 2019 gaan we dat uitbreiden met een nieuwe rondleiding die we Rotterdam To Go noemen.
Bezoekers van Rotterdam kunnen deze rondleiding op korte termijn online boeken en betalen.
Op vaste dagen is er een gids beschikbaar die de rondleiding in het Engels en
Nederlands gaat verzorgen en als er vraag is ook in het Duits en Frans.
Startpunt is Rotterdam Centraal en eindpunt Markthal/ Oude Haven.
Er is een groep van ca 15 rondleiders beschikbaar die deze rondleiding gaat geven.
Voor deze rondleiding komt er een aparte website, een folder en minicards die bij
hotels en attracties als publiciteit zijn uitgestald. Op 1 maart gaan we van start.
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Rondleidingen naar Dordrecht
Rondleiding organiseert twee keer per jaar een excursie
voor de gidsen, hun partners en de kantoormedewerkers.
Ditmaal was Dordrecht aan de beurt waar Bep
Hofstede de rondleiding verzorgde.
Bijtijds verzamelen zich 20 mensen in de hal van
Rotterdam CS en voor de treinreis naar Dordt.
Bep stond de deelnemers daar op te wachten en na koffie
drinken met een lekkertje begon de rondleiding door de stad.
Het oude gedeelte van Dordrecht toont hoe rijk deze stad
geweest is; samen met Haarlem en Delft waren dit de
belangrijke steden van Holland; Rotterdam en Amsterdam telden nog helemaal niet mee.
Via de hofjes en langs andere bezienswaardigheden waarbij Bep ons voorzag van de nodige interessante informatie,
dwaalden de gidsen met aanhang door de oude binnenstad.
Na de lunch volgde de rondvaart met de fluisterboot; vanaf het water toont de stad anders dan wandelend. Vervolgens
werd de reis voortgezet met een wandeling naar de Waterbus die de groep in een uurtje terugbracht naar Rotterdam.
Het voormalige Zeemanshuis was al gesloten en dus werd uitgeweken naar restaurant Prachtig waar de dag werd afgesloten.
Een geslaagde dag, op naar volgende excursie, dan in Rotterdam.

5

