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Algemene informatie 

Het Quiltersgilde is opgericht in 1983 en heeft thans rond de 9.500 leden. Het bestuur bestaat 

momenteel uit 8 leden. Het Quiltersgilde heeft in 2019 landelijk 21 regio’s waar in het voor- en/of 

najaar regiodagen worden georganiseerd.  

Alle activiteiten binnen het Quiltersgilde worden verricht door 70 vaste vrijwilligers. 

Huidige situatie 

Het Quiltersgilde is een gezonde vereniging maar ziet sinds 2010 het ledental afnemen. In de 

komende jaren is behoud van leden en werven van nieuwe leden een belangrijke taakstelling voor 

het bestuur. Anno 2020 is de populariteit voor het instituut “vereniging” afnemend; men heeft 

minder behoefte zich te binden aan een vereniging. Wel wil men graag actief bezig zijn met een 

hobby en elkaar ontmoeten (zowel digitaal als fysiek) om kennis en ervaringen te delen. Hier ligt een 

duidelijke taak voor het Quiltersgilde.  

1. Missie 

Het Quiltersgilde is de toonaangevende vereniging van quilters in Nederland. Het Quiltersgilde 

brengt quilters met elkaar in contact en zet zich met passie in ter bevordering van het quilten. Het 

Quiltersgilde verspreidt en deelt informatie over quilten in de meest ruime zin van het woord.  

2. Visie 

Het Quiltersgilde is een ontmoetingsplaats voor alle quilters. Iedere quilter in Nederland is lid van het 

Quiltersgilde. Het Quiltersgilde volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en werkt continue aan het 

verspreiden van kennis en vaardigheden op het gebied van quilten in de meest ruime zin van het 

woord. Communicatie, expertise en educatie zijn daarvoor belangrijke elementen. Om de vereniging 

gezond en levensvatbaar te houden is het noodzakelijk een nieuwe generatie quilters aan te trekken.  

3. Doelstellingen 

• Communicatie:  

De website zal in 2020 vernieuwd worden. De Nieuwsbrief heeft een oplage van rond de 

4.000 en wordt door leden en niet leden gelezen.  Om leden beter te informeren wordt alle 

communicatie op elkaar afgestemd. Het Quiltersgilde heeft een Facebook pagina en 4 

Facebook groepen: Quiltersgilde Bee, Mysteriequilt Quiltnieuws, Quiltersgilde Modern Quilt 

Guild en Art Quilten in Beeld. 

Geconstateerd wordt dat de sociale media een cruciale rol spelen in de communicatie met 

leden en andere betrokkenen bij de vereniging. 

 

• Expertise: Quilten is veelzijdig. Het is essentieel binnen het Quiltersgilde ruimte te bieden 

aan alle richtingen die in het quilten voorkomen. Alle quilters kunnen zich zodoende binnen 

de vereniging herkennen en zichtbaar maken. We kennen, onder andere, Traditioneel 

Quilten, Art Quilten, Modern Quilten en alle vormen van quilten die niet in één van deze 
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categorieën vallen. In alle publicaties, communicatiemiddelen, tentoonstellingen en andere 

activiteiten van het Quiltersgilde wordt aan al deze groepen aandacht besteed.  

In 2018 is onderzocht  of er behoefte is aan aandacht voor de afzonderlijke stromingen 

binnen het quilten, bijv. Modern Quilten, Art Quilten en natuurlijk ook Traditioneel Quilten. 

Jaarlijks kan men deelnemen aan een meet & greet dag rondom één van deze stromingen 

Modern of Art Quilten. We zullen de organisatie van deze dagen in 2020 voortzetten. Het 

Quiltersgilde Modern Quilt Guild heeft inmiddels 570 leden. 

De in september 2019 georganiseerde Ledendag Traditioneel Quilten was een groot succes 

en trok het maximaal toelaatbare aantal bezoekers (rond de 300). De Ledendag zal in 2021 

weer georganiseerd worden. 

• Educatie: Het Quiltersgilde zorgt voor adequate deskundigheidsbevordering voor 

medewerkers, zodat zij hun taak optimaal kunnen uitvoeren. In 2018 hebben wij onderzocht 

of er een educatieprogramma op te zetten is voor alle categorieën quilters. In dit kader werd 

in 2019 de cursus ‘Van inspiratie tot ontwerp’ in het leven geroepen. Deze opleiding bevat 4 

lessen en is geschikt voor iedere quilter die een quilt naar eigen ontwerp wil maken. 

In april 2018 werd de eerste meet & greet dag voor Modern Quilten georganiseerd; in 

oktober de eerste meet & greet dag voor Art Quilten. Deze beide dagen zullen vanwege hun 

succes in 2020 wederom georganiseerd worden. In 2019 is voor de eerste maal een meet & 

greet dag voor Traditioneel Quilten georganiseerd. Uitgangspunt is dat al deze activiteiten 

kostendekkend zijn.  

Het Quiltersgilde onderzoekt meer mogelijkheden tot het geven van een opleiding, die  

aansluiten bij zowel het Traditionele, het Moderne en het Art Quilten. Het bestuur heeft 

besloten om in 2020 een samenwerkingsverband met het textiel opleidingsinstituut Hawar 

aan te gaan. Zij zullen een modulaire textielopleiding ontwikkelen waaraan leden van het 

Quiltersgilde met korting kunnen deelnemen.  

 

2020 2021 2022 

 
Meet & Greet dag voor 
Modern Quilten  
 
Meet & Greet dag voor 
Art Quilten 
 
Modulaire opleiding bij 
Hawar 
 

 
Meet & Greet dag voor 
Modern Quilten  
 
Meet & Greet dag voor 
Art Quilten.  
 
Meet & Greet 
(Leden)dag voor 
Traditioneel Quilten.   
 
Evaluatie Modulaire 
opleiding bij Hawar en 
eventuele uitbreiding / 
voortzetting hiervan. 
 
 

 
Meet & Greet dag voor 
Modern Quilten  
 
Meet & Greet dag voor 
Art Quilten.  
 
 
 
 
 
Evaluatie Modulaire 
opleiding bij Hawar en 
eventuele uitbreiding / 
voortzetting hiervan. 
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• Een gezonde vereniging: Het Quiltersgilde streeft ernaar iedere quilter in Nederland lid te 

maken van de vereniging. Helaas moeten we constateren dat er nog steeds een daling is van 

het aantal leden. Vergrijzing en overlijden spelen hier in toenemende mate een rol.  Naast 

het normale verloop binnen een vereniging constateren wij dat onze leden van het eerste 

uur opzeggen i.v.m. gezondheid / overlijden. Dit heeft zeker gevolgen voor de contributie-

inkomsten in de nabije toekomst.  

In 2020 wordt besloten drie regio’s op te heffen vanwege een structurele afname van het 

aantal bezoekers. Het betreft de regio’s Het Gooi, Drenthe-Zuid en Rivierenland. 

 

In het kader van ledenwerving zullen nieuwe leden in 2020 een cadeau ontvangen. 

 

 

2020 2021 2022 

Aantal leden zal dalen 
met circa 2% i.v.m. 
overlijden / ziekte van 
trouwe leden op 
leeftijd. 
 
Ledenwerfactie. 

Aantal leden zal (fors) 
dalen i.v.m. overlijden / 
ziekte van trouwe leden 
op leeftijd. 

Aantal leden zal (fors) 
dalen i.v.m. overlijden 
/ ziekte van trouwe 
leden op leeftijd. 

 

4. Strategisch plan 

Communicatie met leden en andere belanghebbenden: 

• Uitgave van een periodiek verenigingsblad, Quiltnieuws (4x per jaar); 

• Onderhouden van een interactieve website met zo veel mogelijk informatie over quilten; 

• Uitgeven van een nieuwsbrief; 

• Delen van informatie en contact houden via Quiltnieuws en de sociale media; 

• Onderzoeken in hoeverre een digitale verspreiding van het verenigingsblad, als aanvulling op 

de vertrouwde papieren verschijning, tot de mogelijkheden behoort; 

• Verdere integratie van de redacties van Quiltnieuws, Weblog en Nieuwsbrief; 

• Samenwerking met internationale quiltorganisaties; 

• Onderhouden van contacten met andere nationale textielverenigingen middels het 

bestuurslidmaatschap bij STIDOC;  

• In 2020 maken we onderdeel uit van het Textielplein op textiel gerelateerde evenementen; 

• Deelnemen aan quiltbeurzen/evenementen met een informatiestand / demonstraties / 

tentoonstellingen. 

 

Expertise: 

• Organiseren van tenminste één jaarlijkse tentoonstelling, waaraan leden met eigen werk 

kunnen deelnemen. Het ene jaar de Algemene Tentoonstelling (2020) en het andere jaar de 

Tentoonstelling van Miniatuurquilts (2021). 
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o Algemene Tentoonstelling: deze zal in 2020 in het midden van het land worden 

gehouden. In de toekomst zal dit evenement eens per 2 jaar worden georganiseerd. 

Doordat wij enerzijds het aantal bezoekers jaarlijks zagen dalen en anderzijds de 

kosten van de evenementenlocaties zien stijgen is een jaarlijkse frequentie helaas 

niet meer haalbaar. Het streven is de locatie in het midden van het land te houden, 

zo centraal mogelijk en goed bereikbaar voor alle bezoekers. Een grotere 

evenementenlocatie biedt meer mogelijkheden om adverteerders en ook niet 

adverteerders uit te nodigen tot deelname. Na evaluatie in 2020 kunnen wij bepalen 

hoe dit evenement in 2022 georganiseerd gaat worden. 

 

o Tentoonstelling van Miniatuurquilts: deze zal ook met een tweejaarlijkse frequentie 

georganiseerd worden, bij voorkeur als gast bij een quiltevenement. In 2021 zal deze 

tentoonstelling weer plaatsvinden tijdens de Patchwork– en Quiltdagen in Rijswijk. 

Mogelijk worden aan de Tentoonstelling van Miniatuurquilts andere elementen 

toegevoegd (bijv. art quilts, quiltwedstrijd). 

 

• In stand houden van een bibliotheek als kennisbron voor leden; 

• Organiseren van groepsbijeenkomsten in de regio’s (regiodagen).  

• Organiseren van een quiltmidweek en quiltweekend; 

• Op de hoogte blijven en actueel houden van nieuwe ontwikkelingen op quiltgebied in 

binnen- en buitenland (tentoonstellingsbezoek, literatuur, actief internet gebruik); 

• Organiseren van meet & greet dagen voor Modern, Art en Traditioneel quilten. 

Educatie: 

• Onderzoek naar nieuwe opleidingsmogelijkheden en (met name) samenwerkingsverbanden 

met professionele partners (Hawar); 

• In stand houden en uitbreiden van de bibliotheek met een actueel aanbod aan quiltboeken; 

• Het is mogelijk via de website boeken te reserveren en te verlengen. Tevens is voor de leden 

gratis de AURA-app beschikbaar. 

Een gezond Quiltersgilde: 

• Het Quiltersgilde neemt deel aan quiltbeurzen en andere evenementen met een 

informatiestand, demonstraties en/of een tentoonstelling. Het is belangrijk contact te 

houden met leden, adverteerders, winkeliers en overigen in het netwerk van het 

Quiltersgilde. Met onze aanwezigheid geven we tevens bekendheid aan het Quiltersgilde. We 

onderzoeken de mogelijkheid tot deelname aan andere creatieve beurzen en evenementen 

om een nieuwe doelgroep te benaderen.  
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Jaarlijks   

   

Handwerkbeurs Zwolle februari 

Patchwork en Quiltdagen Rijswijk april 

Handwerk en Quiltdagen / 
Textielfestival Plus 

Den Bosch november 

   

2-Jaarlijks   

Quiltfestival Noord-Groningen juni 
 

   

5-jaarlijks   

Textielfestival (STIDOC) Leiden mei 2020 

 

• We stellen activiteiten open voor niet-leden en bereiken daardoor nieuwe quilters. 

• Uitbreiden van het huidige netwerk door samen te werken met andere textielorganisaties. 

 

 

 


