Stichting

Projectgroep Gilde Ridderkerk

Jaarverslag 2018
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert regelmatig om de lopende gang van zaken te
bespreken alsmede nieuwe projectvoorstellen te evalueren. De
bestuursvergaderingen vinden op het kantoor van de Stichting plaats.
Het bestuur is in het verslagjaar 2 keer bijeengeweest. Daarnaast is
er frequent overleg tussen de diverse gremia.
Activiteiten
Momenteel vindt er een viertal hoofdactiviteiten plaats te weten:
1. Gilde Samenspraak/Taalcoaches & Laaggeletterdheid.
2. Gilde Coach4You
3. Gilde Contactgroep Moslims-Christenen (CMC)
4. Gilde Werkgroep / Gilde Filmhuis
5. Gilde Buddy
De heer J. van Dijk is de projectcoördinatoren voor de eerste commissie.
De heer J.G. Heuvelman is de projectcoördinator voor de tweede
commissie.
Mevrouw H. de Mik is projectcoördinator bij de derde
commissie.
De vierde commissie wordt aangestuurd
door de heer G. Slagmolen.
En de vijfde door mevrouw I.
van de Merwe.
In de loop van het jaar werd de heer G. Slagmolen door de heer J. van
Dijk als
projectcoördinatoren vervangen.
Coaches
In het verslagjaar zijn gemiddeld 140 vrijwilligers/coaches.
Het bestuur promoot en controleert dat er regelmatig
intervisiebijeenkomsten plaatsvinden. Hierbij wordt opgemerkt, dat voor
coaches deze intervisies van
verschillend gewicht zijn. In zwaarte
oplopend voor de taalcoaches, de coaches van Coach4You en de coaches
van SchuldHulpMaatje.

De Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk is statutair gevestigd te Ridderkerk. Doel van de stichting is het financieren, (doen) uitvoeren
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algemeen en die van Gilde Samenspraak en Gilde Coach4You in het bijzonder alles in de ruimste zin. Aangesloten is ook de ChristenenMoslims-Contactgroep, de Gilde Werkgroep en Gilde Buddy.

Eenmaal per jaar bedankt het bestuur alle coaches. In dit
verslagjaar hebben wij dat per projectgroep gedaan middels
verschillende uitingen.

Overleg
Meerdere keren in het verslagjaar heeft het bestuur overleg gehad
over de
voortgang van de projecten met de Gemeente Ridderkerk.
Ook hebben er
meermaals gesprekken plaatsgevonden met de
landelijke Gilde en Coach4You organisaties.
Het bestuur doet ook aan de op- en uitbouw van netwerkcontacten
met diverse Ridderkerkse organisaties. Zo zijn er regelmatige contacten
met Sport en Welzijn
en Connect2Act naast Facet. Zowel openbaar en
christelijk onderwijs proberen wij te betrekken bij Coach4You. Sommige
van hen ondersteunen die activiteiten.
Ook met het Interkerkelijk
Diaconaal Beraad (IDB) onderhouden wij contacten.
Daarnaast is er
voor het taalproject intensief overleg met Bibliotheek en
Vluchtelingenwerk. Overkoepelend voor het taalproject, naast het
cultuurtraject
is er overleg in BAR verband. Voor alle projecten geldt
dat de gemeente Ridderkerk bij alle commissies betrokken is zowel
financieel als ondersteunend.
Beleidsvoornemens 2019
Het bestuur verwacht een lichte groei van de lopende
projecten.
Nederlandse Taal.
Het voornemen om SamenSpraak en Laaggeletterden in
elkaar op te laten gaan is min of meer geslaagd. Naast de één op één
aanpak zijn er nu zowel voor laaggeletterden als anderstaligen
groepsbijeenkomsten. Zowel in onze eigen lokaliteit als in de wijken wordt
in samenwerking met diverse organisaties gewerkt aan het verbeteren
van het Nederlands. Het is ons voornemen om op die ingeslagen weg
voort te gaan: meer activiteit in de
wijken. Punt van aandacht is wel het
werven van vrijwilligers hiervoor.
Coach4You
Het project is gestabiliseerd en telt nu ruim 9 coaches. Zij gaan
gestaag door op de ingeslagen weg. Opvallend is de toegenomen
complexiteit van de
problematiek. Daardoor kunnen niet alle
aanvragen gehonoreerd worden.
Professionelere hulp is dan de
aangewezen weg.
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CMC
Heeft te kennen gegeven op de ingeslagen weg door te gaan met
het
samenbrengen van moslims en christenen. Voor dit jaar wordt
gedacht aan een wandeling naar verschillende moskeeën en kerken
naast een gezamenlijke maaltijd. Ook worden de plannen voor een
nieuwe musical verder uitgewerkt.

Onder de paraplu van de Werkgroep houden vrijwilligers zich naast
het
Filmhuis bezig met het organiseren van al dan niet éénmalige
cursussen De
tekengroep gaat natuurlijk gestaag door. Bekeken
wordt hoe de sluimerende
cultuurpoot meer inhoud kan worden
gegeven.
Financieel verslag 2018
Separaat aan dit bestuursverslag treft u het financieel
jaarverslag aan.
Wij verwijzen derhalve naar de inhoud daarvan.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk

______________________
I. van de Merwe, voorzitter

________________
en

J.W. Kloos, secretaris
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