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Jaarverslag 2020 
 

Met medewerking van de coördinatoren heeft het bestuur het jaarverslag 
over 2020 opgesteld. In het verslag is te lezen dat het Gilde het 
afgelopen jaar  redelijk goed is door gekomen. De meeste activiteiten 
moesten in de lockdown periodes weliswaar worden stilgelegd, maar 
daarom heen hebben veel vrijwilligers toch zo goed en kwaad als het 
kon hun activiteiten weer opgenomen. Voor zover we kunnen nagaan 
zijn er geen vrijwilligers definitief gestopt vanwege corona. Het totale 
aantal vrijwilligers is slechts licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. In 
financieel opzicht is er verlies geleden, ondanks het feit dat er op 
verschillende vlakken minder is uitgegeven. Er waren namelijk ook 
minder inkomsten. 
Het jaarverslag moet nog worden gedrukt voordat het naar onze 
subsidiegevers kan worden gestuurd.  
Als u het jaarverslag nu al in elektronische vorm wil ontvangen, is een 
mailtje naar de penningmeester voldoende 
(penningmeester@gildegooinoord.nl). 

 

 

 



Samenspraak , het “duale leren “ steeds 
belangrijker! 
Uit onderzoek blijkt, dat het leren van een tweede taal het meest 
succesvol verloopt als de taalcursus samengaat met zoveel mogelijk 
taalcontacten, zoals  met de taalcoaches  (informeel leren). 
Dit is ter aanvulling en versterking van het formele leren.  Een “duale “ 
strategie.  
De afgelopen maanden is gewerkt aan het overleg met de  taalscholen  
en de gemeentes. Het belang van taalcoaches is nu wel bewezen, maar 
in de praktijk nog lang niet altijd even goed onderkend. Samenspraak 
speelt dus een belangrijke rol bij de inburgering en daarnaar streven we 
toch allemaal. 

 
Stand van zaken SamenSpraak/Taalcafés 
De voortdurende corona-perikelen zorgen er nog steeds voor dat een 
flink aantal van de “fysieke” taalcoaching is overgegaan in contacten on-
line zoals WhatsApp, Zoom, mail of een telefoontje. 

Bij gezinnen met jonge kinderen blijkt dit zeer lastig. 

Uit vrees voor corona, ook bij anderstaligen, is er weinig aanbod via 
onze samenwerkingspartners zoals de taalscholen Danner&Danner en 
het Fairfield college in Hilversum waar veel anderstaligen momenteel de 
inburgeringscursus volgen.  

Sinds een paar maanden is de samenwerking met de 
Vrijwilligerscentrales Huizen en Versa Welzijn in Gooise Meren 
geïntensiveerd. Dit heeft er o.a. toe bijgedragen dat wij weer nieuwe 
vrijwilligers mochten verwelkomen. 

Onze hoop is natuurlijk dat de corona-beperkingen binnenkort worden 
opgeheven en weer kan worden teruggekeerd naar het oude normaal, 
en de uitwisselingsbijeenkomsten en workshops weer van start kunnen 
gaan. 

Zowel in maart als in oktober werden we helaas gedwongen de 
Taalcafés te sluiten, tot teleurstelling van een groeiende groep 
enthousiaste deelnemers. Eveneens hopen  wij vanzelfsprekend dat de 
Taalcafés binnenkort weer mogen openen. 



Lustrum Gilde Gooi Noord 
U had vast nu de aankondiging van ons lustrum verwacht, want het 
vorige is gevierd in 2016. Echter, wat blijkt, dat was toen een jaar te 
vroeg. Ons Gilde is in 1987 opgericht.  Dus het wordt 2022. Dat komt 
goed uit, want dan zijn we waarschijnlijk ook verlost van de meeste 
corona-regels. Elkaar ontmoeten is al maanden niet mogelijk, maar is 
van groot belang voor de vitaliteit van ons Gilde. Dus in 2022 gaan we 
het lustrum wel vieren.  

 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter: Flip van Lidth de Jeude 
Penningmeester: Ton Engelen 
Secretaris: Hanneke Westerbeek 
 
 
 

 

 


