
 
 

Wie zijn wij? 
 
Waar kunt u ons vinden? 
 
Wat bieden wij? 

 
1. Wie zijn wij? 

Stichting Service Gilde Landgraaf is sinds 1992 een organisatie die jaarlijks aan ongeveer 500 
mensen diverse cursussen, projecten en workshops aanbiedt. 
 
 
2. Doelstelling 
Het Service Gilde heeft tot doel mensen uit Parkstad en daarbuiten te stimuleren hun kennis en 
vaardigheden opnieuw op te pakken en verder te ontwikkelen. Het biedt diverse cursussen en 
workshops aan. Deze cursussen worden verzorgd door gemotiveerde docenten die dit op vrijwillige 
basis doen. Daardoor kunnen de lessen tegen zeer gereduceerde prijzen gegeven worden. Dit 
gebeurt in een prettige sfeer en er is bovendien ruimte voor het aangaan en onderhouden van 
sociale contacten. 
 
 
3 Organisatievorm 

Naast het dagelijks en algemeen bestuur heeft ons Gilde coördinatoren voor de talen, creatieve 
cursussen en de projecten. 
Zij vormen de schakel tussen bestuur, de docenten en de diverse activiteiten. 
Het geheel wordt bijgestaan door staf- en kantoormedewerkers. 
Ons Gilde is aangesloten bij Gilde Nederland en werkt samen met Gilden in Limburg. 
 
 
4 Werkwijze 
Om de doelstelling te bereiken volgt Gilde Landgraaf een tweesporen beleid. 
Op de eerste plaats biedt het Gilde de mogelijkheid zich aan te melden om kennis, kunde en 
ervaring belangeloos over te brengen aan anderen. 
Op de tweede plaats tracht het bestuur voortdurend na te gaan aan welke activiteit onze 
samenleving behoefte heeft. 
Als dit is vastgesteld, dan zoekt het bestuur daarvoor zelf een passende docent die voldoende 
kennis en kunde in huis heeft om bij die activiteit als zodanig te fungeren. 
Vervolgens wordt in beide gevallen door middel van publicaties in de media belangstellenden 
opgeroepen zich aan te melden als deelnemer dan wel als docent. 
 
 
5 Kenmerken 

 De diensten zijn belangeloos en informeel en de coördinatoren, docenten en of begeleiders 
ontvangen hiervoor geen geld. 

 Het gaat uitsluitend om het overdragen van kennis, kunde en ervaring. 

 De bijdragen voor deelname aan de lessen of activiteiten zijn op basis van het Gilde-
principe laag en hebben vooral betrekking op de gemaakte kosten. 

 Wel krijgen de vrijwilligers een vergoeding van hun gemaakte kosten zoals telefoon- en 
reiskosten. 

 Men ontmoet vriendelijke collega’s. 

 Het Gilde biedt voldoende hulp tijdens de inwerkperiode. 

 Jong en oud komen met elkaar in contact. 

 De lessen worden vrijwel allemaal gegeven in het nieuwe Burgerhoes. 

 Het Gilde is niet aansprakelijk voor schade of ongeval. Er is wel een 
aansprakelijkheidsverzekering die via de gemeente is afgesloten. 

 Er wordt veel rekening gehouden met de eigen vrije tijd en de vakantieperiodes. 
 



 
6 Huisvesting 

Sinds september 2016 is het Gilde gehuisvest in het Burgerhoes, onderdeel van het gemeentehuis 
te Landgraaf (zie kaart onder contact). Daar hebben we de beschikking over een kantoorruimte en 
twee leslokalen. 
Naast het hoofdgebouw worden er ook nog activiteiten georganiseerd in het wijkcentrum ‘An de 
Koel’ Strijthagerweg 2 te Schaesberg en ‘An de Voeëgelsjtang’, Aan de Voeëgelsjtang 12 in 
Nieuwenhagen. 
 
 
7  Activiteiten 

Stichting Service Gilde Landgraaf heeft een uitgebreid programma van uiteenlopende activiteiten 
op diverse terreinen. Om deel te nemen is voorkennis meestal niet nodig en de bijdrage in de 
kosten is gering. 
 
 
Nog vragen? 
Kom ons dan bezoeken tijdens kantooruren in het Burgerhoes. Bellen en mailen voor een afspraak 
kan ook. 
Ons Gilde is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, hetzij als docent, begeleider, coördinator 
enz. En er is steeds ruimte om onder de vleugels van ons Gilde met ideeën te komen en nieuwe 
projecten te starten. Laat uw kennis niet verloren gaan! 
 
Paarse kaart 

Bij de receptie van de gemeente Landgraaf is een kaart verkrijgbaar voor eventuele 
tegemoetkoming in de kosten van deelname, de zogenaamde paarse kaart. 
Ook voor vroegere werknemers van DSM en alle aan DSM gelieerde bedrijven bestaat een 
mogelijkheid korting te krijgen via FSI.  


