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Secretariaat: 
Mgr. Frenkenstraat 20 
5674 RW Nuenen (Gerwen) 
secretariskringkempenland@gmail.com 
 
 
Gerwen, 25 oktober 2021 
 
Aan: De Overheden van alle gilden Kring Kempenland, Bestuursleden, Ere Raadsheren, Technische 
Raadsheren en commissieleden van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. 
 
Geachte gildebroeders/gildezusters, 
 
Hierbij nodig ik U allen uit voor de Algemene Najaarsvergadering van onze Kring, welke gehouden wordt op 
maandag 8 november 2021 bij het Sint Jorisgilde aan de Boutenslaan te Eindhoven.  
U wordt verzocht bij binnenkomst van de zaal de presentielijsten te tekenen. 
Er kan tijdens de vergadering NIET gerookt worden. Aanvang 20.00 uur.  
Wel zullen we aan de deur de  QR code scannen!!  Of indien niet in bezit, een bewijs van vaccinatie vragen 
met legitimatie.  
 
Let op!! Er zijn wegwerkzaamheden bezig aan de ventweg langs de Boutenslaan, houdt hiermee rekening  
met omleidingen en meer tijd. 
 
Wegens de nog geldende corona regels kan er per gilde slechts  1 afgevaardigde komen!! 
 
Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter Roeland van Hooff, berichten van verhindering. 
 

2. Mededelingen van de voorzitter,  
 

3. Notulen van de Algemene Najaarsvergadering van maandag 18 november 2019 (volgen) 
 

4. Opgave van verleende koninklijke en pauselijke onderscheidingen, koningen en keizers en overledenen.  
Dat laatste te splitsen in opgave van voorjaar 2019 tot voorjaar 2020 en voorjaar 2020 tot voorjaar 
2021 

      Het vervolg van voorjaar 2021 tot voorjaar 2022 komt in de Algemene Voorjaarsvergadering 2022 aan de 
orde. 

 
 

5. Financiële zaken.            
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6. Stand van zaken herverkiezingen 
 
Formeel moeten de herverkiezingen van voorjaar 2020 en voorjaar 2021 nog bekrachtigd worden. 
 

 
Voor 2020 
Vice voorzitter Dré Bemmelmans is aftredend en herkiesbaar 
1e secretaris Gerard Gorselink is aftredend en herkiesbaar 
Districts Raadsheer Oost, Jan Teunissen is aftredend en herkiesbaar 
Districts Raadsheer West, Wouter Hompes is aftredend en herkiesbaar 
Plaatsvervangend Districts Raadsheer Noord, Piet van de Laar is aftredend en herkiesbaar 
Voorts zijn de Technisch Raadsheren Kringgildedagen, geweerschieten en SAT 
aftredend en herkiesbaar  
 
Eveneens van 2021 
Voorzitter, Roeland van Hooff 
Districtsraadsheer zuid, Henk Vrenken en van Centrum; Henri van Hout 
De plaatsvervangende DRH van West, Theo van der Aalst en die van oost, Johan Bax 
In de Commissies: TRH boogschieten, Jac Maas en TRH standaardrijden Martien Winters 
 
Voor 2022 
Voor 2022 staan de volgende herverkiezingen op het programma:  

- 2e secretaris Bart van Lieshout, aftredend en herkiesbaar 
- Penningmeester Henk Vrenken, aftredend en herkiesbaar. 
- In de districten: Noord, Job van Zwan,aftredend en herkiesbaar, Plaatsvervangend DRH Zuid en PLV 

DRH Centrum , Mario van den Bogaart aftredend en herkiesbaar 
- In de commissies; TRH vendelen , Dirk Jan Doensen en TRH trommen/bazuinen, William van den 

Berk. 
 

7. Organisatie nieuwe Kring VBT competitie. Hier verteld William van den Berk iets over. 
 

8. Kringgildedag maandag 6 juni 2022 en  jeugdtoernooi  op zondag 22 mei 2022  
            Stand van zaken digitaal inschrijven, kleine gilden samenvoegen voor optocht?? 
            In 2023 is Kring Kempenland aan de beurt om  de Federatiedag ( voorheen Hoofdliedendag) te 
organiseren. 
 

9. Vervolg op inventarisatie hoe gilden in de corona tijd van nieuwe impulsen voorzien, uitkomst 
verspreiden. 

 
10. Stand van zaken reorganisatie NBFS, club van vier en wat doen zij?? 

 
 

11. Nieuws uit de districten. 
 

 
12. Stand van zaken enquêtes project ‘Toekomst van de gilden in Kring Kempenland’ en voorstel voor het 

vervolg. 
 

13. Er is vraag naar werkgroepen voor verdere kennisdeling om de ideeën van de gilden te delen. 
Vanaf nu nadenken en in voorjaar 2022 actief te maken 
 

 
Werkgroep over het dragen van een uniform. (een knelpunt) 

Werkgroep voor vergroten van zichtbaarheid van de gilden binnen eigen dorp. 
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Werkgroep voor het binden van eigen gildeleden. (sfeervolle activiteiten) 

Werkgroep voor werven van jeugdleden. 

Werkgroepen voor andere dringende zaken zijn altijd mogelijk als dit noodzakelijk wordt geacht door 

gildebroeders. 

14. Rondvraag. 
 

15. Datum volgende Algemene Voorjaarsvergadering: 
Maandag 11 april 2022. 
 

16. Sluiting. 
 
 

 
 
Met gildegroet, namens Bestuur Kring Kempenland 
Gerard Gorselink, 1e secretaris Kring Kempenland  
 
 
 


