Nieuwsbrief nr. 43, december 2019

Dames en heren,

Hierbij biedt het bestuur van Hobby Gilde Horst u Nieuwsbrief nr. 43 aan.

Overlijdensberichten:
In maart bereikte ons het bericht dat Frans Janssen, oud bestuurslid, was overleden.
Frans was van 2008 tot 2014 penningmeester bij het Hobby Gilde.
Op 18 december jongsleden is Fred Renirie op 80 jarige leeftijd overleden.
Fred was jarenlang aan het Hobby Gilde verbonden als cursusleider Frans.

Personele mutaties:
Hanneke Martens-Hage (Engels), Toos van Bracht (Kaarten maken), Gerard Oonk (Engels)
en Wim Wijnen (Beeldhouwen) zijn dit seizoen gestopt na jaren actief te zijn geweest bij het
Hobby Gilde.
Hanneke, Toos, Gerard en Wim, bedankt voor de vele jaren dat jullie met veel enthousiasme
jullie hobby en kennis hebben gedeeld met zoveel cursisten van het Hobby Gilde.
Ria Fontaine stopte met de cursus Powertex, maar blijft actief als cursusleider
Bloemschikken. Ria, ook jij bedankt voor je jarenlange inzet als cursusleider voor Powertex.
Dit seizoen mochten we de cursus Textielkunst die geleid wordt door Ankie Doensen
toevoegen aan ons cursusaanbod. De cursus is gestart met vijf cursisten en wordt voorlopig
bij Ankie thuis gegeven.
Wij wensen Ankie veel succes als nieuwe cursusleider.
Gerda Verhaegh heeft het stokje overgenomen van Wim Wijnen, zodat de continuïteit bij
beeldhouwen gegarandeerd is. Gerda wij wensen jou veel succes als cursusleider
beeldhouwen.

Verbouwing Gasthoes en verhuizing naar de tijdelijke locaties:
De verbouwing van het Gasthoês is in volle gang. Toen de sloop van het Gasthoês achter de
rug was, dacht men volop te kunnen gaan bouwen, maar dat viel even tegen. Er zijn een
aantal tegenvallers geweest zoals de dakconstructie die niet stevig bleek te zijn en de
vloeren van de bovenverdieping zijn ook gesloopt omdat ze niet voldeden. Een aantal weken
is de vernieuwbouw in volle gang en de aannemer gaat er vanuit dat het gebouw in augustus
2020 opgeleverd kan worden zodat wij het volgende seizoen gebruik kunnen maken van het
nieuwe gebouw. Ook zal in de loop van volgend jaar begonnen worden met de aanleg van
het plein tussen Gasthoês en Mèrthal zodat dit tegen het einde van 2020 klaar is. Tot de
verhuizing hebben wij ons onderkomen bij het Dendron College en de Kantfabriek.
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Wifi- en vuilnisprobleem Dendron:
In het Dendron Junior College is de Wifi nog steeds niet op orde.
Tip van Marian de Boer: Verbind de laptop middels een ethernetkabel aan het netwerk en je
hebt prima directe verbinding.
Een ander probleem was het ophalen van het vuilnis. Dat is (eindelijk) ook geregeld.
Het vuilnis kan in het keukentje gezet worden en wordt door personeel van het Dendron
opgehaald.

Adverteren:
Een aantal keren per jaar adverteren we in de Hallo om het aanbod van het Hobby Gilde
onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Dat heeft helaas niet steeds het
gewenste resultaat terwijl de kosten van dergelijke advertenties niet mals zijn. Ofschoon wij
denken dat de “mond-op-mond” reclame minstens een even groot effect heeft, blijven we
adverteren en zoeken tevens naar andere wegen om bekendheid te geven aan het Hobby
Gilde. Zo adverteren we in de laatste week van dit jaar bij “Omroep Horst a/d Maas” met drie
pagina’s voor respectievelijk de cursussen Duits, Frans en Bridge.

Brainstormen:
We zien al jaren een gestage afname van het aantal cursisten en cursusleiders.
Senioren anno 2019 hebben meer en andere keuzemogelijkheden dan de senioren 25 jaar
geleden. Daarom kijken we als bestuur vooruit om te leren hoe het Hobby Gilde zich kan
aanpassen aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en vragen die daaruit
voortvloeien.
Het doel van het Hobby Gilde was en is, om tegen een relatief geringe prijs een breed
cursus- en activiteitenpalet aan te bieden aan senioren van Horst en omstreken. Om dat te
realiseren werken we met vrijwilligers waardoor de bedrijfskosten laag zijn en we voor
iedereen toegankelijk zijn. Ons huidige aanbod dateert van de jaren negentig en lijkt nog
steeds te voldoen. Anderzijds mogen we ons hoofd niet in het zand steken, maar moeten we
vooruit kijken en waar nodig ons aanpassen aan veranderende maatschappelijke
ontwikkelingen, ten einde het voortbestaan van het Hobby Gilde te garanderen.
Het bestuur heeft daarom afgelopen jaar extra vergaderingen ingelast om over de toekomst
van het Hobby Gilde te brainstormen. Voor twee van deze brainstormsessies hebben we
Esther Coenen, cultuurconsulent van de gemeente Horst aan de Maas, uitgenodigd om mee
te denken. Dit heeft een aantal ideeën opgeleverd. In de toekomst lijkt een nauwere
samenwerking met andere aanbieders op sociaal-cultureel vlak voor de hand te liggen.
Willen we dat, en hoe, op welk niveau en wat betekent dat voor de eigen signatuur van het
Hobby Gilde? Dat zijn nu nog vragen waar we nog geen antwoord op hebben. Komend jaar
steken we hier zeker weer energie in. We willen niet door de feiten ingehaald worden en
willen en tijdig die maatregelen treffen die nodig zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
In Nieuwsbrief nr. 42 gaven we aan, dat op 25 mei j.l. de AVG, de nieuwe Europese
privacywet, is ingegaan. Deze wet legt vast hoe overheden, bedrijven en verenigingen
moeten omgaan met persoonsgegevens. Ook het Hobby Gilde moet daarom zorgvuldig
omgaan met de persoonsgegevens opgenomen in de ledenadministratie. Alle vrijwilligers
(cursusleiders en bestuursleden) hebben tot op zekere hoogte toegang tot deze gegevens.
Daarom dienen zij het geheimhoudingsdocument te ondertekenen waarin staat dat dat zij
zich aan de AVG verordening zullen houden. We zijn verheugd dat de meeste vrijwilligers dit
document al hebben ondertekend.
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Huishoudelijk Reglement:
Het Hobby Gilde beschikt sinds enkele jaren een Huishoudelijk Reglement dat voor
vrijwilligers digitaal opvraagbaar is bij de secretaris.

Werven nieuwe cursusleiders:
De gemiddelde leeftijd van onze cursusleiders neemt gestaag toe. Wij horen sommige
cursusleiders na jaren van trouwe dienst zeggen dat zij overwegen te stoppen. Het Hobby
Gilde is hen buitengewoon dankbaar dat zij zolang hun kennis met zoveel enthousiasme
delen met hun cursusgroepen.
Echter, om de continuïteit van het Hobby Gilde te waarborgen is het noodzakelijk dat het
bestuur tijdig start met werving van nieuwe cursusleiders. En dat is geen eenvoudige
opdracht. Dankzij de inzet van vrijwilligers, kunnen wij onze cursussen tegen zulke lage
kosten aanbieden
En dat willen we ook graag zo houden omdat we steeds opnieuw horen dat het Hobby Gilde
in Horst een niet weg te denken sociaal-culturele functie vervult voor met name senioren.
Wij willen daarom op u als cursusleiders en op onze cursisten een beroep doen, om mee te
denken over hoe wij nieuwe cursusleiders kunnen werven, opdat de continuïteit
gewaarborgd wordt.
Als u als cursist over voldoende ervaring en capaciteiten beschikt om cursusleider te worden,
of als u mensen in uw omgeving kent die cursusleider zouden willen worden bij het Hobby
Gilde, neem dan zonder enige verplichting contact op met Jos Weijs (voorzitter) of met een
van de andere bestuursleden.

Vrijwilligersdag:
De Vrijwilligersdag op 26 april j.l.was goed bezocht.
Dit jaar waren ook de partners van de cursusleiders uitgenodigd in De Wingerd in Sevenum.
De voorzitter van het bestuur van het Hobby Gilde, Jos Weijs, heette iedereen van harte
welkom. Aansluitend genoten we in de grote zaal van de film “De hemel op aarde” die in het
kader van 800 jaar Horst is gerealiseerd door Arie Stas en Thei Custers.
Na de film genoten we van een heerlijke, uitgebreide lunch.
In de pauze gaf Jos Weijs actuele informatie over de verbouwing van het Gasthoês en
bedankte de vertrekkende Wim Wijnen voor zijn jarenlange werk als cursusleider
beeldhouwen.

Schema van aftreden van het bestuur.
In september treden drie bestuursleden af: Jos Weijs, Guus Brummans en Margot van den
Ochtend.
Jos zou reglementair in 2019 aftreden, maar blijft tot de verbouwing van ‘t Gasthoês en de
verhuizing achter de rug zijn.
Guus heeft twee taken: penningmeester en ledenadministratie. Deze 2 taken willen we
scheiden. We zijn op zoek naar twee personen. Een voor penningmeester en een voor de
ledenadministratie.
Margot is algemeen bestuurslid met enkele toegevoegde taken. Ook ter vervanging van
Margot zoeken we gegadigden.
Als u zelf interesse heeft in een bestuursfunctie, of als u iemand (man of vrouw) kent die
interesse heeft, neem dan alstublieft contact op met een van de bestuursleden.
Wij informeren u graag over de functie-inhoud en de tijdsinvestering.
U kunt ons bereiken via het algemeen telefoonnummer van het Hobby Gilde: 06 - 1823 2600
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Dames en heren.
Het bestuur dankt u allen voor uw bijdrage het afgelopen jaar en wenst u en uw naasten
gezellige Kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.

Het bestuur van het Hobby Gilde Horst e.o.:
Jos Weijs, voorzitter
Ger Daemen, secretaris
Guus Brummans, penningmeester
Margot van den Ochtend, bestuurslid
Els Josten, bestuurslid
Joost Emonts, bestuurslid
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