
Jaarverslag Stichting Gilde SamenSpraak Leiden jaar 2014

1) De start en de ontwikkeling van Gilde SamenSpraak Leiden
De kernactiviteit van het Gilde bestaat er in dat gedurende één jaar in de privésfeer, d.w.z. 
vanuit de (t)huissituatie van de (Nederlandse) vrijwilliger (m/vr) en/of de anderstalige (m/vr) 
in een ongedwongen sfeer met de Nederlandse taal wordt geoefend. Gilde SamenSpraak 
brengt de koppeling tussen een Nederlander en een anderstalige tot stand. Vervolgens gaan de
betrokken personen in eigen verantwoordelijkheid oefenen met de Nederlandse taal.
Het kan daarbij gaan om activiteiten zoals museumbezoek, fietsen, boodschappen doen, 
samen koken zolang maar veel Nederlands wordt gesproken.
Een bijkomende en positieve factor is dat met wederzijdse vrienden en familieleden kennis 
wordt gemaakt en er blijvende contacten tot standkomen.

Het Gilde SamenSpraak Leiden is in april 2006 van start gegaan. In dat jaar zijn er 50 
ingeschreven anderstaligen en 60 vrijwillgers als taalmaatje. In 2014 waren er 286 
ingeschreven anderstaligen en 302 vrijwilligers. 
In onderstaande tabel staat de ontwikkeling over de afgelopen jaren.

ingeschreven anderstaligen ingeschreven vrijwilligers (*)

`

2009 280  282
2010 298  285 
2011 285  286
2012
2013
2014

263
269
286

 282
298
302

(*) Sommige begeleiders hebben meerdere taalmaatjes

In 2014 waren de ingeschreven anderstaligen afkomstig uit 80 verschillende landen.
 
2) Activiteiten in het jaar 2014
2.1 Kantoor
In het kantoor aan de Herenstraat zijn in het voor- en najaar in totaal 14 bijeenkomsten zowel 
’s middags als ’s avonds, gehouden onder de naam “Trefpunt”. 
Het kantoor is tevens een ontmoetingsplaats voor de vrijwilligers en anderstaligen die reeds 
zijn ingeschreven. 

2.2 Blog en Twitter
Het Gilde Samenspraak Leiden is te vinden op de website en Facebook. Hierin wordt men op 
de hoogte gehouden van alle activiteiten, waaronder het Trefpunt. Dat is een open huis dat 
twee keer per maand wordt gehouden.
In het najaar is het Gilde gestart met een blog. Via het blog wordt u regelmatig op de hoogte 
gehouden van de belevenissen vanuit het perspectief van de vrijwilliger, de anderstalige, de 



coördinator die probeert de vrijwilliger en anderstalige zo goed mogelijk te matchen en af en 
toe, ook het bestuur.
Tevens is gestart met Twitter. Het is de bedoeling om Twitter in te zetten om voor het Gilde 
relevante gebeurtenissen of publicaties onder de aandacht te brengen.

2.3 Evenementen
Op 10 januari was er een Nieuwsjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers en hun taalmaatjes.
Op 14 juni is een geslaagd bezoek gebracht aan het museum de Lakenhal door vrijwilligers en
hun taalmaatjes met rondleidingen in het Nederlands.
Eind september en begin oktober is de Brandweer op twee zaterdagochtenden gastheer 
geweest voor geinteresseerde vrijwilligers en de anderstaligen.

2.4 Vrijwilligersprijs
Gilde SamenSpraak Leiden heeft de Leidse Vrijwilligersprijs voor organisaties 2014 
gewonnen. Het was de eerste keer dat naast individuele vrijwilligers ook organisaties 
genomineerd konden worden voor de prijs, in het verleden bekend als de Co Verhoogprijs.
Ieder jaar op of rond internationale vrijwilligersdag (7 december) wordt de Leidse 
Vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze prijs is een symbolisch eerbetoon aan de Leidse vrijwilliger
van het jaar. Voorzitter Inge Sasburg van Gilde SamenSpraak Leiden en de initiator van het 
Gilde Samenspraak en coördinator Madelon Smit-den Blanken hebben namens het Gilde in de
burgerzaal van het stadhuis Leiden de prijs in ontvangst.

2.5 Overleg met gemeenten
In het najaar heeft het Bestuur overleg gepleegd met de desbetreffende wethouders en 
beleidsmedewerkers van de gemeenten Leiderdorp en Voorschoten. Het overleg was deels 
bedoeld als kennismaking met de wethouders en om het geven van een toelichting op het 
werk en de resultaten van het Gilde Samenspraak.
In een eerder stadium was overleg geweest met de wethouder van Leiden.

3) Organisatie 
3.1 Huisvesting
Het kantoor van Gilde SamenSpraak Leiden is gevestigd in het Wijkservicepunt Lorentzhof 
Libertas, Herenstraat 61 Leiden, . Het kantoor is geopend geweest op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur.

3.2 Conversie bemiddelingssysteem
In december is overgegaan op een nieuw bemiddelingssysteem. Het vorige systeem kon niet 
meer worden ondersteund. Het nieuwe systeem is door Het Begint met Taal beschikbaar 
gesteld. Het nieuwe systeem maakt het mogelijk om makkelijker en beter inzicht te krijgen in 
aantallen koppelingen, verdere gegevens over aantallen e.d..

3.3 Organisatie
De organisatie van het Gilde SamenSpraak Leiden bestaat uit een bestuur,  coördinatoren en 
vele actieve vrijwilligers.
Bestuur
Inge Sasburg, voorzitter
Bert Aerts, secretaris
Mark Dutour Geerling, penningmeester
Madelon Smit-Den Blanken, algemeen bestuurslid/coördinator.



Team van coördinatoren  : 
Elly van der Heide
Loes Kaspers
Elly Meijer
Jessica Smeenk
Madelon Smit-den Blanken
Barbera Hermans ( is tevens bestuurslid van Het begint met Taal en lid van het Bestuur van 
Gilde Nederland)

Vrijwiligers
Het aantal vrijwilligers  in 2014 bedroeg 302.

3.4 Samenwerking
Evenals in voorgaande jaren is er een samenwerking met de organisaties i-Doe en Radius, 
waarbij over en weer anderstaligen worden doorgestuurd naar de voor hen meest geschikte 
organisatie. Via i-Doe worden tevens vrijwilligers geworven. Vrijwilligers komen ook via de 
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES), GGZ Divers en Stichting MEE.

4. Financiering
Voor het uitvoeren van de activiteiten heeft de Stichting in 2014 subsidies ontvangen van de 
Gemeenten Leiden, Voorschoten en Leiderdorp. De subsidiebedragen waren groot 
respectievelijk € 12.500, € 1.603, en € 1.600.  In het kader van de koppeling van de subsidies 
aan de activiteiten in 2014 is gebleken dat er nog bedragen moeten worden verrekend met 
deze gemeenten. Voor Leiden betekent dit dat er nog een bedrag van € 2.191,85 subsidie 
verwacht wordt op het ontvangen voorschot van € 10.000. Voor Voorschoten is er een 
overschot van € 39,52 en voor Leiderdorp een overschot van € 39,44 . De Stichting is 
voornemens deze bedragen aan Leiderdorp en Voorschoten terug te betalen.

Tenslotte
Het bestuur spreekt zijn grote waardering uit voor het vele en uitstekende werk dat door het 
de coördinatoren en de vele vrijwilligers van Gilde SamenSpraak Leiden is verricht. Het 
bestuur staat daarin niet alleen getuige het toekennen van de Leidse Vrijwilligersprijs voor 
organisaties 2014.


