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Gildebroeders, -zusters,  
 
Hierbij nodig ik jullie uit voor een voorjaars vergadering van District CENTRUM op maandag 26 september 
2022 aanvang 20.00 uur in het gildehuis van Sint-Catharinagilde Strijp, Botenlaan 40 te Eindhoven.  
 
Ik hoop daarbij op een goede opkomst vanuit de Eindhovense gilden  
 
Met gildegroet, 
 
Raadsheer District Henri van Hout  
 
Agenda: 
 
 1.Opening en mededelingen van de Districtsraadsheer. 
 
2.Notulen van de VORIGE Districtsvergadering van maart 2022  
 
3 Notulen van de Algemene Voorjaarsvergadering van 11 april 2022 
Bemensing diverse werkgroepen, zie onderaan deze agenda. 
 
5.Financiële zaken. 
Financiële stukken van penningmeester, o.a. contributie en benoemen kascommissie  
 
6.Stand van zaken herverkiezingen en vacatures in: Kringbestuur, districten en commissies,  
Aftredend en herkiesbaar zijn : 
 
- Vice voorzitter (thans Dré Bemelmans) 
- 1e secretaris (thans Gerard Gorsselink) / niet herkiesbaar  
- DistrictsRaadsheer West (thans Wouter Hompes) 
- DistrictsRaadsheer Oost (thans Jan Teunissen) 
- Plaatsvervangend Raadsheer Noord (Piet van de Laar) 
- Raadsheer Gildedagen (thans Rinus Neggers) 
- Raadsheer Geweerschieten (thans Willy Smits) 
- Raadsheer SAT (thans Leo van Heertum) 
- Raadsheer Trommen en Bazuinblazen (vacature; tijdelijk waarnemend Ruud Schrurs) 
 
7.Opgave van verleende koninklijke en pauselijke onderscheidingen, koningen en keizers en overledenen.  
Graag bijgevoegde lijst invullen.  
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9.Te organiseren activiteiten in 2023 
 

• In Kring Kempenland zijn in 2022 de volgende activiteiten  gepland:  

• Het Jeugdtoernooi. Onzekerheid in verband met beperkte aanmeldingen,  

• De Kringgildedag te Eersel op zonddag 4 juni 2023 

• In 2023 is Kring Kempenland aan de beurt om H.Mis op de federatiedag ( voorheen 
hoofdliedendag) te organiseren. 

 
 
10.Nieuws van NBFS. StaVaZa club van vier 
 
12.Gewenste punten voor de Algemene Voorjaarsvergadering. 
Eventueel evaluatie jeugdgildedag en kringgildedag 2022  
 
13.Districts eigen punten 
Bepalen districtsdag 2023 (Woensel?) / suggsties?  
Defilé 18 september / evaluatie / toekomst deelname gilden?   
 
14. Rondvraag. 
 
15. Datum volgende districtsvergadering, 
 
16.Sluiting. 
 
 
Er is vraag naar werkgroepen voor verdere kennisdeling om de ideeën van de gilden te delen. 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. 

• 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.  
 
 
 
 


