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Verslag van de Algemene Najaarsvergadering van Kring Kempenland op maandag 
18 november 2019. 
Deze vergadering is gehouden in het Gildehuis van Sint Jorisgilde Stratum aan de 
Boutenslaan. 
 
Aanwezig; 40 van de 52 gilden van Kring  
Berichten van verhindering zijn ontvangen van: 
District Noord: Sint Catharinagilde Nuenen-Boord en Sint Annagilde Nuenen-Dorp. 
District Centrum: het St, Catharinagilde Eindhoven Stad 
District West: St. Jorisgilde Reusel  
Ere raadsheer Jan de Greef. 
 
De volgende gilden waren niet aanwezig en hadden zich ook niet afgemeld… 
District West:  Sint Jorisgilde Zeelst, Sint Jansgilde Oerle. 
District Zuid: St. :Petrus Bandengilde Schaft,  St. Willibrordusgilde Waalre, St. 
Nicolaasgilde Valkenswaard, St. Martinusgilde Waalre 
District Centrum: Sint Jorisgilde Vlokhoven en St. Jorisgilde Gestel en Blaartem 
De Plaatsvervangende Districtsraadsheer van West was eveneens niet aanwezig 
evenals een aantal Ere-Raadsheren. 
TRH boogschieten was afwezig zonder kennisgave. 
 
1. Opening en berichten van verhindering. 
Deze Algemene Najaarsvergadering wordt door de Kringvoorzitter Roeland van Hooff 
geopend met de Christelijke groet en hij heet iedereen welkom en geeft het woord 
aan de secretaris om de berichten van verhindering voor te lezen. 
Een speciaal welkom aan Martien Smits, nieuw commissie lid standaardrijden en 
tevens schenker van diverse onderdelen voor het nieuwe fenomeen ringsteken, dat 
nu een officieel wedstijd deel is van de Kringgildedagen. 
 
2. Mededelingen van de voorzitter.  
-De voorzitter wil eerst iets rechtzetten m.b.t. de uitslag van de optocht op de 
Kringgildedag in Gerwen. Er zijn fouten gemaakt bij de punten telling en daardoor 
gilden onterecht een prijs ontvangen en andere eveneens onterecht geen. De 
ontvangen prijzen hoeven niet teruggegeven te worden want het Heilig Kruisgilde 
heeft het sportief opgelost en voor diegenen die geen prijs ontvangen hadden en er 
wel recht op hadden alsnog een aantal schilden bijbesteld. Deze geste werd met 

 



applaus begroet. Vervolgens werden de prijzen door William van den Berk op 
aangeven van onze voorzitter aan de nieuwe gerechtigden overhandigd. 
-Het Agatha gilde Heeze heeft besloten om het jeugdtoernooi 2020 te gaan 
organiseren en wel op zondag 10 mei. 
-Een oproep wordt gedaan voor kandidaten om dit de komende jaren te gaan 
organiseren. 
-Zondag 17 november heeft Roeland een 2 tal onderscheidingen in Valkenswaard 
uitgereikt en is Will Janssen koninklijk onderscheiden. 
-De opvolger voor Tony Vaessen als Technisch Raadsheer Kringgildedagen in de 
persoon van Rinus Neggers is aanwezig en maakt zich bekend door te gaan staan. 
In 2020 doet Tony het nog met Rinus als rechterhand en in 2021 zijn de zaken 
omgekeerd. Rinus is lid van het St. Annagilde Riethoven. 
-Roeland doet een oproep aan de secretarissen van de gilden om altijd te reageren 
op mails vanuit het secretariaat ook als er niet ingegaan kan worden op uitnodiging 
of oproep. 
 
3. Notulen Algemene Voorjaarsvergadering van maandag 15 april 2019. 

Will Janssen; blad 5; 2e keer Dolf staat verkeerd getypt, en het laatste email adres 
van cursief geschreven is dat van het St, Nicolaasgilde Valkenswaard. 
Verder gaven de notulen geen aanleiding tot vragen en werden ze goedgekeurd 
met dank aan de notulist. 

 
 
4. Voorstel om voormalig voorzitter Felix Crooijmans te benoemen tot ere- 

raadsheer. 
Het voorstel werd met een groot applaus bekrachtigd en aansluitend werd Felix de 
oorkonde overhandigd. 
 
 
5. Organisatie Kringgildedag 2020 en pausmis. 
Erik van Happen van de Jong Schut Leende verteld dat het geheel goed op schema 
loopt. De mis in de kerk is ca. 2km van het terrein, daarom genodigden in Harmonie 
gebouw ontvangen en met eigen vervoer dan naar het terrein te gaan. Dit zal  ook 
duidelijk in uitnodigingen en programmaboekje komen te staan. 
Roeland verteld dat nieuwe digitale inschrijfformulier door Wouter Bunthof van het 
Heilig Kruisgilde als afstudeerstuk is gemaakt en hij hiervoor een 9 gehaald heeft. 
Het is nog niet geheel gereed voor overdracht, dat zal Wouter alsnog doen en zal 
voor de Kerst klaar zijn. 
De Pausmis gaat opgeluisterd worden door St. Jorisgilde Stratum en Budel zal het 
draaiboek doorsturen. Vragen hieromtrent kunnen altijd bij het secretariaat van de 
federatie gesteld worden.   
 
6. Leden van de SAT commissie geven een presentatie en bieden handvaten 

en tips voor archivering bij de gilden. 
Een belangrijke vraag die zich direct aandient is, of de tentoonstelling van de SAT op 
de kringgildedagen nog nodig is en waarom. Kring Kempenland is de enigste in de 
federatie die dat doet. Leo legt uit waarom het zo belangrijk is, o.a. voor de 
betrokkenheid van publiek, voor inzage in de geschiedenis met link naar heden, 
bewust bezig zijn  met attributen, gilden zich op en andere dan gebruikelijke manier 
presenteren, enz. 



Vervolgens verteld Will Janssen het een en ander over het werk van de SAT 
verduidelijkt door beelden via de beamer. 
Leo sluit af en roept op om eens te komen kijken bij het werk dat iedere dinsdag van  
10.00 uur tot 16.00 uur verricht wordt in Geldrop aan de Parallelweg no 11, om alles 
wat ooit op papier gestaan heeft te digitaliseren. Wel liefst na afspraak en niet 
allemaal tegelijk…..! 
 
Gebruikte sheets van de SAT commissie zijn  op 27 november reeds doorgestuurd!! 
 
Vervolgens wordt er ca. 20 minuten gepauzeerd. 
 
 
7. Stand van zaken enquêtes project “Toekomst van de gilden in Kring 

Kempenland” en voorstel voor vervolg. 
De afgelopen periode zijn er bijéénkomsten in de districten geweest. Het waren 
goede overleggen en mooie reacties vanuit verschillende invalshoeken. ER blijkt dat 
er veel van elkaar te leren valt. Uit samen praten kan samenwerken voort komen en 
dat zal in de toekomst zeker nodig zijn . 
 
Er is vraag naar werkgroepen voor verdere kennisdeling om de ideeën van de gilden 
te delen. 

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

• Werkgroep voor vergroten van zichtbaarheid van de gilden binnen eigen dorp. 

• 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. 

 
Geïnteresseerde kunnen zich melden bij het kring secretariaat om dit zo spoedig 
mogelijk van de grond te trekken. 
De werkgroepen hebben een kop en een staart en afhankelijk van de voortgang van 
de werkgroep zal het korter of langer duren voordat er een onderbouwd voorstel ter 
ore komt voor de gezamenlijke kringvergadering. 
 
 
Stukken van Roeland en/of Dré  hierover worden nagezonden. 
 
8. De vergadering wordt bijgepraat door Jack Evers bestuurslid van de KNTS 

over de actualiteit. 
De e-screening is opgesteld n.a.v. voorgaande schietincidenten. Deze vorm van 
vergunningaanvraag voor het schieten is met twee jaar uitgesteld voor de 
verlofhouders. Voor de nieuwe vergunning aanvragen is het wel verplicht. Het betreft 
een psychologische test voor de aanvraag. 
 
 
 
Door verlenging wapenverlof werden diverse geweerschutters geconfronteerd met 
een groot aantal vragen m.b.t. psychologische aard, die ontwikkeld waren door TNO. 
De nieuwe wet eist nader onderzoek hieromtrent mede als gevolg van incidenten 
zoals in Alphen. 



Na 15 november was er behoorlijk wat consternatie daar er van de eerste 100 
personen meer dan 20% uitval was die geweren hun moesten inleveren, mede 
omdat die vragen een grote hoeveelheid waren en te moeilijk gesteld. 
De minister heeft een brief naar de koepels gestuurd en de kranten, dat de 
consequenties niet voorzien waren en op dit moment geen haalbare kaart en er 
voorlopig een uitstel is van 2 jaar, waarin e.e.a. geëvalueerd zal gaan worden. 
Bij aanvragen voor nieuw verlof wel een verplicht gedeelte van psychologische test. 
Op site van KNTS staat de lijst waarop gestuurd gaat worden. 
Geprobeerd wordt om het verlof in de toekomst voor 5 jaar te verlengen zoals overal 
in Europa gedaan wordt. 
De KNTS is bezig met hun structuur te professionaliseren.  
Een vraag over de wijzigingen van de nieuwe federatieve regelement m.b.t. 
geweerschieten ten opzichte van het oude kon niet direct beantwoord worden, wel 
dat iets nieuws staat over leeftijd van jonge schutters en wat de wet wapens en 
munitie hierover voorschrijft. Met betrekking tot het aantal schietbeurten nodig om het 
verlof te verstrekken, wordt geteld vanaf de datum van huidige verlenging en dan een 
jaar terug.  DUS NIET VANAF VORIGE VERLENGING!!! 
 
 

9. Rondvraag. 
-Toon Schellekens; is nu vanaf 2006 penningmeester van  “De Gildetrom” en wil 
binnenkort aftreden. Hij zoekt belangstellenden voor bestuursfunctie van het blad als 
zijn opvolger. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij hem of het secretariaat. 
-Peter Verheijen; St. Catharinagilde Woensel; Inzake toekomst, hij heeft op de laatste 
KGD gezien dat er pogingen waren om wat dingen anders te doen als voorheen. Op 
zich een goede zaak, maar waar kunnen we hierover opmerkingen, c.q. aanvullingen 
kwijten worden de gevolgen geëvalueerd?? 
Antw.; Het bestuur heeft met Gerwen e.e.a. besproken en de resultaten en ideeën in 
Leende neergelegd. Opmerkingen zijn altijd welkom via secretariaat. 
Dré is met een werkgroep bezig om het draaiboek te herschrijven, nadenken over de 
onderdelen, terug te kijken en waar nodig aan te passen. Elk gilde wordt uitgenodigd 
en is vrij om aanvullingen, ervaringen, en/of opmerkingen in te sturen. 
-Van Kemenade, Zesgehuchten vraagt ook mede namens een ere-raadsheer om 
rekening te houden met de oudere gildebroeders en – zusters om stoelen te gaan 
gebruiken en geen banken wat voor de oudere mens een groot obstakel is. 
- Theo ???; Herinneringschilden KGD, zijn die nog bij te bestellen en wordt dit 
veranderd in nieuwe draaiboek?? 
Antw.; Hiervoor is praktisch geen belangstelling, in 2018 zijn er slechts 3 nabesteld. 
 
 
10. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met de christelijke 
groet, en wenst iedereen wel thuis. 
  
 
 
Opgemaakt te Gerwen door Gerard Gorselink, 1e secretaris Kring Kempenland. 
1e versie d.d. 2 en 26 november 2019 


