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Van het Bestuur – Coronavirus
De berichtgeving over de maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus volgt elkaar
snel op. Daar is geen nieuwsbrief tegen opgewassen!
De voor Gildevrijwilligers relevante informatie zal daarom regelmatig via een e-mailbericht worden
verstuurd. Een samenvatting staat op de website. Zie: www.gilderotterdam.nl
Van het Bestuur – Nieuwsbrief
Deze Nieuwsbrief is het werk van Yolande Verschuren die sedert januari als vrijwilliger bij Gilde
Rotterdam actief is. Yolande heeft ruime professionele ervaring als communicatie-medewerker en
het bestuur is verheugd dat zij zich wil inzetten om de communicatie van Gilde op zich te nemen
en te verbeteren. Een eerste kennismaking met Yolande leest u in deze nieuwsbrief.
Van het Bestuur – Bestuurssamenstelling
Dit jaar is het 5 jaar geleden dat Gilde Rotterdam zelfstandig als stichting de eerder ingeslagen
weg vervolgde. Gilde Rotterdam staat er goed voor en zal de zelfstandigheid in het najaar gaan
vieren.
Vier van de huidige vijf bestuursleden maken ook al haast vijf jaar deel uit van het bestuur.
In de routekaart 2019-2023 is aangegeven dat een van de actieplannen is om goed na te denken
over de wijze waarop Gilde bestuurd wordt en hoe de activiteiten gecoördineerd worden.
Besturen en coördinatie is op dit moment samengebracht in het bestuur.
Anita van den Emster (coördinator Taalhulp), Rolf Rosenboom (coördinator Rondleidingen) en Wim
van Heemst (voorzitter) hebben aangegeven dat zij hun functie willen neerleggen. Voor Anita is
dat per 1 september a.s., terwijl Rolf en Wim dit eind 2020 gaan doen.
Jacques La Croix (penningmeester) en Bernard Noorduyn (secretaris) blijven hun functie vervullen
al zal voor hen ook een keer een opvolger komen….
Het bestuur merkt bij het zoeken naar een opvolgers van bestuursleden dat de dubbelfunctie van
zowel bestuurslid als coördinator voor velen een belemmering is. Daarom heeft het bestuur het
plan om een splitsing te maken tussen beleidsbepalende taken voor geheel Gilde en de
coördinerende taken voor de diverse activiteiten. Coördinatie is de verantwoordelijkheid van de
coördinatoren en het beleid van Gilde is de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Samengevat betekent dit dat de nieuwe coördinatoren geen deel meer gaan uitmaken van het
bestuur en dat het bestuur uit minder leden gaat bestaan.
Het bestuur verwacht dat door de splitsing zowel bestuurs- als coördinatiefuncties minder tijd in
beslag gaan nemen en dat dit de slagvaardigheid van Gilde als geheel ten goede komt. Goede
afspraken over de communicatie zal waarborgen dat iedereen goed op de hoogte is over wat er
speelt bij Gilde Rotterdam.
Het bestuur gaat hard op zoek naar opvolgers voor de functie van voorzitter en voor de functies
van coördinatoren. Voor elke functie zal een nieuwe taakomschrijving worden opgesteld en daarna
Gilde-breed bekend worden gemaakt.
Het bestuur meent dat het in het belang van Gilde is, deze plannen in een vroeg stadium aan alle
vrijwilligers -het hart van Gilde Rotterdam- bekend te maken. Is er interesse om mee te denken
over deze plannen of een functie te gaan vervullen, neem dan contact op het bestuur via het
contactformulier op de website van Gilde Rotterdam.
Contactformulier - Keuze Bestuur

Terugblik op druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst
In zalencentrum Pro Rege bezochten op 30 januari ruim 80 vrijwilligers de
nieuwjaarsbijeenkomst. In eerste instantie kwam een groep van zo’n 20
personen bijeen bestaande uit een aantal bestuursleden en vooral nieuwe
vrijwilligers. Na een voorstelrondje werd gesproken over wat het Gilde doet en vooral over de
vraag wat de nieuwe vrijwilligers aan de organisatie denken bij te kunnen dragen. Ook werd
besproken waarom vrijwilligers kiezen om juist voor Gilde Rotterdam activiteiten te gaan
verrichten.
Na een uurtje verplaatste het gezelschap zich naar de grote benedenzaal waar uiteindelijk
iedereen luisterde naar de presentaties van een aantal bestuursleden. Vele interessante verhalen
volgden de revue, te veel om op te schrijven. Gelukkig heeft Ryan Derks gezorgd voor een mooie
samenvatting op video. Deze video is via onderstaande link op YouTube te bekijken.
Video nieuwjaarsreceptie Gilde Rotterdam
Zilveren Gildespeld voor inspirerende stadsgids Don Rodrigues
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft voorzitter Wim van Heemst de
zilveren Gildespeld uitgereikt aan Don Rodrigues. Voorzitter Van Heemst prees
Don voor zijn tomeloze inzet maar vooral ook voor de inspirerende wijze
waarop hij te werk ging. Onderaan dit artikel staat een link naar YOUTUBE
zodat je zelf kunt luisteren wat bestuursleden over Don hebben gezegd en
welk bijzondere “cadeau” Rolf hem heeft gegeven.
Naast de zilveren speld kreeg Don ook een mooie oorkonde. Een paar dagen later vraagt de
redactie van deze nieuwsbrief aan Don om een reactie. “Er stonden zulke lovende woorden op de
oorkonde dat ik er zelfs rode oortjes van kreeg. Ik was sowieso heel erg verrast door de uitreiking
van de zilveren Gildespeld, want dat gebeurt weleens voor bestuursleden maar toch niet voor een
gids”. Don kijkt terug op een fantastische periode waarin veel is veranderd. “En er moet nog wel
veel veranderen, zoals het werven van nieuwe klanten, het uitrollen van een traject met digitale
betaalmogelijkheden en een nieuwe website. Gelukkig heeft Gilde Rotterdam de juiste koers
ingezet, dus ik wens jullie allemaal veel succes”, zegt hij tot besluit.
Video over uitreiking zilveren Gildespeld aan Don Rodrigues
Betty en Mary in gesprek met verslaggever van Radio Rijnmond
Tijdens een virtuele wandeling hadden Betty Derks en Mary Onderdijk geluk,
want ze kwamen zonder enige voorbereiding rechtstreeks binnen bij een live
uitzending van Radio Rijnmond. De virtuele wandeling “Kunst in de wederopbouw” met circa 15
deelnemers vond plaats in de bibliotheek van IJsselmonde, waar Radio Rijnmond op dat moment
een live uitzending maakte. De verslaggever van Radio Rijnmond nam ruim de tijd voor beide
dames. Betty heeft eerst wat algemene informatie over de organisatie verteld en daarna konden
de luisteraars horen wat Mary tijdens de virtuele wandeling te vertellen had. Zo werd er een paar
keer tussen de bibliotheek en de luisteraars thuis geschakeld. Op deze manier heeft Gilde
Rotterdam toch weer mooi wat extra aandacht gekregen!
Het geluidsfragment is overigens bij Betty beschikbaar.
Nieuwe pas en nieuw jaar voor deelnemers van de Rotterdampas
Op 1 maart hebben de Rotterdampashouders weer een nieuwe pas gekregen
of gekocht. Dit betekent dat iedere houder weer één gratis geplande
rondleiding met het Gilde kan maken. De pashouder moet bij aanmelding het
nummer van de pas opgeven en bij de rondleiding zijn Rotterdampas laten
zien aan de rondleiders. Binnenkort is een app operationeel waarmee met een
smartphone de Rotterdampas kan worden gescand. Meer informatie krijgen de
rondleiders binnenkort.

Op weg naar meer wandelaars met een Rotterdampas

220.000 inwoners van de regio Rotterdam hebben een Rotterdampas. Slechts 100 personen
gebruikten de pas afgelopen jaar voor een rondleiding. Hier moeten we dus echt wat aan doen.
Het bereiken van meer Rotterdampashouders is nu echt een prioriteit. Er zijn allerlei ideeën en
mogelijkheden om meer mensen met een Rotterdampas te bereiken. Dit zal de komende tijd
verder worden uitgewerkt. Het seizoen van de Rotterdampas loopt tot 1 maart 2021

Voortgang samenwerking van Stadsambassadeurs Rotterdam en
Gilde Rotterdam
In de Nieuwsbrief van december 2019 is bekend gemaakt dat
Stadsambassadeurs Rotterdam en Gilde Rotterdam samen verder gaan. Inmiddels is het half
maart en er is het nodige gerealiseerd (en er blijft nog genoeg te doen).
 De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris in het bestuur van
Stadsambassadeurs Rotterdam worden vervuld door Gilde-bestuursleden Wim van Heemst
(voorzitter), Jacques La Croix (penningmeester) en Bernard Noorduyn (secretaris). Hans
Jansen blijft coördinator Rondleidingen van Stadsambassadeurs Rotterdam
 Op bestuurlijk niveau heeft er een overdrachtsbijeenkomst plaatsgevonden. Het volgende
overleg over de implementatie van de samenwerking staat gepland voor april
 Stadsambassadeurs Rotterdam is ingetrokken bij Gilde Rotterdam in Gebouw De Heuvel,
Grotekerkplein 5, Rotterdam
 Er heeft een kennismakingsbijeenkomst voor de Stadsambassadeurs plaatsgevonden medio
januari
 Veel Stadsambassadeurs waren aanwezig tijdens de eerste gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie
 Hans Jansen is eenmaal per week op kantoor aanwezig waar hij samenwerkt met Rolf
Rosenboom, coördinator Rondleidingen van Gilde
 Zes Stadsambassadeurs hebben zich al laten inlijven als rondleider van Gilde
Wiegert Schuil is zelfs toegetreden tot commissies van Gilde
Heb je vragen over de samenwerking? Neem contact op met Hans Jansen (voor de
Stadsambassadeurs) of Wim van Heemst (Gilde).
Op naar een paar leuke evenementen die Stadsambassadeurs en Gilde samen gaan invullen!

Vacature coördinator Kennisoverdracht
Het cluster kennisoverdracht heeft momenteel een vacature voor een
enthousiaste coördinator. Van de Coördinator Kennisoverdracht wordt een
beschikbaarheid van 2 tot 3 dagdelen per week verwacht. Er kan aanspraak
gemaakt worden op een vrijwilligersvergoeding.
Deze coördinator heeft als primaire taken:
 Verder ontwikkelingen van de activiteiten van het cluster Kennisoverdracht en dit
implementeren
 Leiding geven aan het kantoorteam Kennisoverdracht (2-3 kantoorvrijwilligers)
 Opstellen en uitvoeren van het jaar-/werkplan inclusief de begroting van het cluster
Kennisoverdracht
 Werven en opleiden van vrijwilligers (aanbieders) voor de activiteiten van Kennisoverdracht
Heb je zelf interesse of weet je iemand die deze functie goed zou kunnen vervullen? Stuur dan een
mail naar info@gilderotterdam.nl
Daarna wordt er door Anita of Bernard contact opgenomen met de geïnteresseerde persoon.

Gilde Rotterdam
ontvangt
Gilde Den Haag
Gildes zijn zeer lokaal gericht en ontmoeten elkaar af en toe in landelijk of regionaal verband.
Gilde Rotterdam en Gilde Den Haag doen het echter anders en ontmoeten elkaar eens per jaar.
Eind februari was het de beurt aan Den Haag om, uiteraard met de Randstadrail, naar Gilde
Rotterdam te reizen. Zo’n uitwisseling tussen besturen is een mooie gelegenheid om elkaars
ontwikkeling op tafel te leggen en ervaringen uit te delen. Hoe positioneert een Gilde zich in een
grote stad, waar veel organisaties actief zijn? Hoe liggen de relaties met de gemeente en de VVV?
Hoe creëer je mogelijkheden voor nieuwe projecten, zoals bijvoorbeeld Coach4U?
Tussen Gilde Den Haag en Gilde Rotterdam liepen al contacten bijvoorbeeld over het Gilde
Bemiddelings Programma dat Den Haag gebruikt en wat voor Gilde Rotterdam interessant is om
taalaanbieders en aanvragers te matchen. Of de belangstelling van Den Haag over de vraag hoe
Rotterdam de rondleiders (eerlijk) indeelt. Een korte rondleiding sloot de uitwisseling af.
Kortom: een zinnige ontmoeting. Volgende keer naar Den Haag!

Herdenkingswandelingen 2de Wereldoorlog in een nieuw jasje
Nederland viert 75 jaar bevrijding. Het beëindigen van de 2 e wereldoorlog
wordt, net zoals in Rotterdam, op vele plaatsen herdacht. De wederopbouw
van de stad, na het bombardement van 14 mei 1940, is daar heel nauw mee
verbonden. Speciaal rond dit thema heeft Gilde Rotterdam de bestaande
herdenkingswandelingen in een nieuw jasje gestoken. In de
herdenkingswandelingen komt de gehele oorlogsperiode in Rotterdam aan
bod en wordt verteld en getoond hoe de oorlog (en verwoestingen) de stad
heeft gevormd zowel in de wederopbouw als in mentaliteit (Sterker door
Strijd).
De routes van de rondleidingen zijn zo gekozen dat alle aspecten van de 2 e WO (inclusief het
bombardement), zoals het leven in een verwoeste stad gedurende de oorlog, de hongerwinter, de
Jodenvervolging, deportatie, razzia, verzet, vergelding maar ook het begin van de wederopbouw
en nog veel meer aan de orde komen.
Naast deze vernieuwde herdenkingswandeling zijn er ook rondleidingen langs de Brandgrens, een
rondleiding over Het Vergeten Bombardement (31 maart 1943), de razzia van Rotterdam
(november 1944) en de Orgelzolders in de Breepleinkerk.
Nieuwe vrijwilliger bij Gilde Rotterdam
Mijn naam is Yolande Verschuren en ik ben een van de nieuwe vrijwilligers bij
Gilde Rotterdam. Ik wil heel graag een aantal communicatieve taken op mij
nemen. In eerste instantie wil ik mij vooral richten op het kennismaken met
de vele activiteiten, de organisatie en de mensen. Daarnaast wil ik met enige
regelmaat een nieuwsbrief versturen, bij voorkeur wat vaker en veel korter
dan deze 1e nieuwsbrief van mijn hand. Bovendien wil ik ervoor zorgen dat
we een goede perslijst hebben en eens flink wat tijd en werk investeren in
free-publicity. Daarna heb ik nog andere zaken in gedachte...........
Ik woon met mijn man inmiddels 25 jaar in Krimpen aan den IJssel en we hebben twee volwassen
dochters. Ik heb vele jaren in het communicatievak gewerkt waarbij ruim 10 jaar binnen een
gemeentelijke organisatie en ruim 10 jaar bij een internationale maritieme organisatie.
Ik stel voor dat in iedere nieuwsbrief zich iemand voorstelt en daarom geeft ik het stokje door
aan.......Bart Meenks

Tips, teksten en vooral foto's voor de volgende nieuwsbrief
Het zou fijn zijn als er teksten en tips binnen komen voor onderwerpen die
interessant kunnen zijn voor de volgende nieuwsbrief. Dit hoeven geen lange
complete verhalen te zijn. Uiteraard mag dat wel maar de redactie is ook al blij
met een goede tip. Dus is er een bijzondere bijeenkomst of wandeling laat het
de redactie weten. Fijn als er goede foto's worden gemaakt. Stuur je onderwerp met naam en
meer informatie naar: red.nieuwsbrief@gilderotterdam.nl

