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Beleidsplan Stichting Service Gilde Landgraaf  voor de periode 2022 - 2026 

1 Inleiding   
In het voorliggend beleidsplan zullen wij kort terugblikken op 2021. Aan de hand hiervan 
brengen wij in beeld welke activiteiten in 2022 worden doorgezet en welke nieuwe worden 
opgepakt, ook in 2023. Vanwege de onzekerheden rond de pandemie is onze focus gericht op 
deze jaren.    
 
2 Korte terugblik op 2021  
Wij zien de enorme impact van corona op ons programma. Alle taalcursussen, nagenoeg alle 
creativiteitscursussen, workshops en lezingen vonden géén doorgang. Dat geldt ook voor onze 
projecten als Jongeren,  ‘Met pensioen’ en de Samenwerking met organisaties. Ook zien wij dat 
vele activiteiten niet doorgingen waarbij ontmoeting centraal staat. Wij kunnen daarbij 
denken aan het praktiseren van vrijwilligerscontracten, aan de onderlinge contacten en aan de 
medewerkersdag,    
 
Evenwel, niet alles is kommer en kwel.  
Het Service Gilde Landgraaf heeft het afgelopen jaar een nieuwe activiteit ‘Natuurlijk 
wandelen’ van de grond getild. Er werden twee proefwandelingen gehouden en die waren zo 
succesvol, dat besloten is aan deze activiteit een structureel karakter te geven.  
Voorts is de interne kant van de organisatie versterkt. Wij noemen in dit kader het aantrekken 
van een penningmeester, het ontwerpen van een huishoudelijk reglement, de uitvoering van 
de Wet Bestuur en Toezicht van Rechtspersonen, het beleid bij vaccinatie, de klachten-
procedure en het smartboardgebruik.  
 
Wij spreken onze waardering uit voor onze medewerkers op kantoor en voor haar, die 
aandacht heeft voor lief en leed. Ook zijn wij ingenomen met het werk rond de nieuwsbrief en 
de activiteiten van de PR-commissie. Betrokkenen hebben onverminderd en passend binnen 
de coronaregels hun waardevolle bijdrage aan het Gilde gegeven.  
 
Wij sluiten deze terugblik af met een lastig onderwerp: de financiën. Nog nooit eerder in de 
geschiedenis van het Gilde hebben wij te maken gehad met een tekort van ruim € 5.000,--. Wij 
hebben het gemeentebestuur in november 2021 verzocht het Gilde hierin tegemoet te komen. 
 
3 Beoogde resultaten voor 2022 en 2023 
Na lange maanden van Coronabesmettingen zijn we in een tijd terecht gekomen met een 
mildere variant Omikron, die voorzichtig gezegd uitzicht biedt op een verdere versoepeling 
van onze samenleving. Wij hopen dat wij de draad van ons sociale leven weer kunnen 
oppakken en ons programma kunnen uitvoeren. Dit programma voor het lopende jaar, maar 
ook al voor enkele projecten in 2023, ziet er als volgt uit.    
 
Taalcursussen Alle taalcursussen zullen in maart 2022 weer van start gaan met 

uitzondering evenwel van de cursus Duits. Voorts is in discussie de 
cursus Nederlands in Duitsland. 
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Creatieve cursussen ‘Kalligrafie’, ‘Gekleed en wel’ en ‘Tekenen en schilderen’ zullen naar 

wij hopen in het najaar 2022 van start gaan; ‘Gekleed en wel’ in het 
voorjaar 2022. We zetten nog vraagtekens bij de cursussen ‘Glas in 
lood’ en ‘Découpage’. 

Workshops ‘Bridge’, ‘Veilig op weg’, ‘Veiligheid en techniek’ gaan van start. De 
opstart van de workshops rond het thema ‘Veilig op de weg’ wordt in 
de wielen gereden door ongepland gebruik van de Pinkpopzaal. 
‘Fotografie’ zit voorjaar 2022 in de planning. 

Lezingen De Muzikale Rondreis start in het voorjaar 2022 en Kunst-
geschiedenis in het najaar 2022. Nieuw in ons programma is 
‘Voordracht over verhalen, wellicht heel persoonlijk, in combinatie 
met een cursus en uitgifte in boekvorm’. Ook een Leespanel in 
samenwerking met de bibliotheek staat op stapel, beide in 2023.  

Natuurlijk wandelen In 2022 zullen meerdere themawandelingen worden georganiseerd.     
Burgerparticipatie Zodra het gemeentebestuur instemt met het project Verbeterplekken 

in het kader van het 40 jarig bestaan van Landgraaf zal de organisatie 
ter hand worden genomen. Burgervisitatie wordt uitgesteld naar 2023 
of later, terwijl de Burgerbegroting geparkeerd wordt.  

Jongeren en ouderen Met de basisscholen zal overleg worden gehouden over het project 
Multicultuur; de cursus ‘Met pensioen’ kan na invulling van een 
vacature bij de bibliotheek naar wij denken wederom van start gaan. 

Maatschappelijke markt Het ligt in ons voornemen om de organisatie van een 
maatschappelijke markt van de grond te trekken. Hopelijk vinden in 
2022 de Zomeractiviteiten weer plaats. 

Bestuur en structuur Er is permanent aandacht voor een versterking van het bestuur, ook 
met het oog op het rooster van aftreden als bedoeld in art. 1 lid b van 
het huishoudelijk reglement.  

Vrijwilligersbeleid In 2022 staan meerdere thema’s op de agenda. We noemen de 
vrijwilligerscontracten, het introductieprotocol en trainingstrajecten. 

Clubsfeer en cultuur Zodra corona overwonnen is kunnen meerdere plannen worden 
uitgevoerd. 

Organisatie  Wensen en verwachtingen van vrijwilligers en deelnemers vormen 
een permanent aandachtspunt. De verdere digitalisering van ons 
aanbod, maar ook van de administratie in brede zin is aangepakt.   

4 Tenslotte 
Zodra onze samenleving van het slot gaat en onze activiteiten weer opgestart en lopende zijn 
zullen wij onze voornemens voor 2023 en volgende jaren weer oppakken. Tenslotte spreken wij 
de hoop uit dat het gemeentebestuur ons financieel tegemoet wil komen in het verlies over 
2021 en het begrote tekort van dit jaar.  
 
Landgraaf, 25 maart 2022. 
 
Het bestuur van de Stichting Service Gilde Landgraaf, 
De secretaris,                                               De voorzitter,  
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