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Recapitulatie van de districtsvergaderingen najaar 2022

- District Oost
- District West
- District Noord
- District Zuid
- District Centrum

Oost
De notulen van de algemene voorjaarsvergadering van 11 april 2022 werden zonder op- of
aanmerkingen akkoord bevonden.
Er is een oproep gedaan aan gildebroeders om in een van de meedenkgroepen te gaan zitten. Dit is
maar voor korte tijd. Dit kwam ook aan de orde in West.
Voor wat betreft herverkiezingen en vacatures geeft Jan Teunissen aan zich nog te beraden over zijn
functie. Tevens werd er een oproep gedaan voor functie van raadsheer trommen en bazuinblazen.
Voor de commissie boogschieten stelt Fred Kums zich na ruim 30 jaar niet meer beschikbaar.
Het jeugdtoernooi, opening gildehuis Sint Agatha Heeze en tevens districtsdag zijn heel goed
verlopen. Helaas waren er maar weinig jeugdleden voor  het toernooi. Het voorstel is gedaan om de
drie jeugdbokalen voortaan uit te reiken op de kringdag.
Martin Horst informeert nog naar de stand van zaken m.b.t. een kring onderscheiding voor 25 jarig
lidmaatschap van een gilde. In de Algemene voorjaarsvergadering van 2023 komt dit voorstel
opnieuw aan de orde.
Kringdag Riethoven was zeer geslaagd. Wel waren er weer opmerkingen voor wat betreft de lengte
van de prijsuitreiking. De feeststemming in de tent wordt hierdoor minder. Rens Guitjens stelt voor
om alleen de winnaars van elke klasse naar voren te roepen. Met name bij de schutters weet
iedereen of hij of zij al of niet in de prijzen valt. Johan Bax stelt voor om alleen de optocht- en de
jeugdprijzen uit te reiken. Alle overige prijswinnaars zouden na afloop hun prijs en juryrapporten bij
het secretariaat op kunnen halen.
Ook is er over de veiligheid tijdens de schietwedstrijden gesproken. Het is onacceptabel dat er
ondanks het gebruik van een affuit toch lang de bak geschoten is. Er wordt gesteld dat ieder gilde
erop let dat er geen alcohol gedronken wordt en dat men alleen maar schutters meebrengt die
capabel genoeg zijn om veilig te schieten. Martien Winters en Toon Liplijn stellen voor om in de
reglementering van het schieten een bepaling op te nemen dat een medische verklaring leidend
moet zijn voor het wel of niet deelnemen aan een wedstrijd.Verder wordt nog opgemerkt dat met het
geluidsniveau in de tent ook rekening gehouden moet worden met ouderen. Stoelen voor oudere
gasten zouden ook zeer welkom zijn.

West
Ook hier werd gesproken over het jeugdtoernooi. Het zou ieder jaar door een ander district
georganiseerd kunnen worden, maar aangezien het aantal deelnemers dit jaar minimaal was is het
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maar de vraag of we het door moeten zetten.
Kringdag Riethoven. Ook hier is de veiligheid aan de orde geweest. Indien een koning/keizer niet
meer veilig kan deelnemen aan de wedstrijden dan moet het eigen gilde de beslissing nemen om
deze persoon niet te laten deelnemen aan het toernooi. De raadsheer schieten moet de mogelijkheid
krijgen in te grijpen.
Voor wat betreft de prijsuitreiking komt de suggestie de schietprijzen direct uit te reiken op het
schietterrein . Dit geldt ook voor de tentoonstelling prijzen, gewoon in de tentoonstellingstent.

District West zou graag willen nadat er aparte themabijeenkomsten georganiseerd worden m.b.t. de
UBO en de WBTR. Dit wordt mede ondersteund door district Zuid.
Gerard Heesterbeek geeft aan dat de opkomst bij de kruisboogwedstrijden in Kempenland laag is. Er
waren ongeveer 75 deelnemers per wedstrijd. Er zijn gewoon erg veel schietwedstrijden en de
animo wordt minder. Om de prijzen betaalbaar te houden is het misschien een goed idee om het
inschrijfgeld te verhogen van 5 naar 7,50 euro. Dit zal in de commissie besproken worden.
Het gilde St. Jan Baptist van Oerle gaat een kringgildedag organiseren in 2025. Daar is men heel blij
mee.
Harm Tiersma stelt een vraag over het digitaliseren van bestanden. Commissielid Piet Wintermans
geeft aan dat de digitale bestanden opgeslagen worden op drie harde schijven. Als er analoge
documenten worden aangeleverd dan beoordeelt de SAT commissie welke hiervan worden
gedigitaliseerd. Ook moet zij voor het RHC Eindhoven nog verschillende meters archiveren.
.

Zuid

N.a.v. de voorjaarsvergadering merkt Theo Schoenmakers op dat hij bij punt 7 Voorstel instellen
jubileumschild 25 jaar ook nog heeft aangegeven dat er ook gekozen zou kunnen worden voor een
zilveren onderscheiding, maar dan in een kleinere uitvoering dan het onderscheiding voor 40 jaar.

- Men wil de steeds stijgende prijzen van de vergunningen voor geweerhouders aan de orde
stellen bij het kringbestuur. Dat punt wordt meegenomen naar de federatie.

Er is door Karel Smets gesproken over verbeterpunten voor wat betreft de kringdag in Riethoven.
- Met betrekking tot het verloop van de prijsuitreiking; De prijsuitreiking is in Riethoven ondersteund
met een informatiebord, dit heeft niet tot een grote verbetering van de doorlooptijd geleid, alles in
acht nemende heeft de prijsuitreiking “nieuwe stijl” even lang geduurd als de voorgaande jaren,
dus hier is nog werk aan de winkel.
- Met betrekking tot de veiligheid rond het geweerschieten van Koningen en Keizers. Het probleem
veiligheid steekt met name de kop op bij het schieten van de Keizers. De TRH Schieten mag/moet
in de toekomst optreden indien de veiligheid in het gedrang komt, maar er ligt ook een duidelijke
verantwoordelijkheid bij de gildes die een Koning en/of Keizer laten deelnemen. De gildes kennen
hun mensen en kunnen bepalen of een lid in staat is om aan de regelgeving m.b.t. de veiligheid te
kunnen voldoen.
- Met betrekking tot het houden van een wedstrijd van de burgemeesters is het advies om deze niet
meer op het programma te zetten. Hoe leuk ze het ook vinden, er wordt toch een flink beslag
gelegd op de beperkte vrije tijd van deze ambtsdragers.
- Daarnaast zijn er nog enkele punten die door de TRH Kringgildedagen zal moeten opgebracht om
e.e.a. te stroomlijnen:
o Indien meerdere gildes gezamenlijk als een groep optrekken in de optocht zal er ook een
duidelijke richtlijn moeten zijn hoe met de prijzen worden verdeeld.
o Bij het standaard rijden was in Riethoven een ruiter aanwezig met een veulen, natuurlijk
prachtig tijdens de optocht maar bijzonder hinderlijk tijdens de wedstrijden indien een ander
paard zijn veulen in de stal heeft moeten achterlaten. Dit paard is niet te hanteren en de
ruiter van dit paard rijd een verloren wedstrijd. Er wordt nadrukkelijk geopperd om de
veulens de volgende Kringgildedagen thuis te laten.
o Het was te druk op het terrein voor het geweerschieten. Oorspronkelijk was de bedoeling
dat de wedstrijden voor de burgemeesters, koningen en keizers op een aparte boom
zouden plaatsvinden, dat had de druk wat weggenomen, maar dat bleek
vergunningstechnisch niet mogelijk.
o Karel breekt een lans om te onderzoeken of ook een model te bedenken dat ook gastgildes
deel kunnen nemen aan de wedstrijden. Zij willen meer zijn dan alleen maar goed voor de



consumpties. Stem e.e.a. eens af met de organisatoren van de vrije gildefeesten die
andere kringen organiseren.

- Karel spreekt ook zijn zorg uit m.b.t. de sfeer in de tent tijdens met name de prijsuitreiking, een
organiserend gilde is sterk afhankelijk van de inkomsten uit de horeca. Het blijkt dat tijdens de prijs
uitreiking het animo om consumpties te nuttigen sterk verminderd, de vraag is hoe dit op een
acceptabel niveau kan worden gehouden. Een uitdaging voor het Sint Catharina en Sint
Barbaragilde Eersel in 2023.

Noord
Ook hier worden de notulen van de Algemene voorjaarsvergadering besproken en goedgekeurd.
Gewenste punt voor de Algemene voorjaarsvergadering:
- Tijdens de vergadering vanavond, werd het punt van verzekeren ingebracht. Dit gaat over
verzekeren van onder andere de attributen in de tentoonstellingstent. Na een korte discussie is
besloten dit voor te leggen bij het Kringbestuur. Het DB van de kring heeft dit besproken. Het bestuur
is van mening dat dit de verantwoordelijkheid is van het organiserend gilde.
Er volgt eerst nog begin maart een extra vergadering. De vraag wordt nu eerst daar besproken en
zonodig dan nog meegenomen naar de voorjaarsvergadering.

Centrum
Ook hier worden de notulen van de Algemene voorjaarsvergadering besproken en goedgekeurd.
Verder waren er voornamelijk districts zaken aan de orde.
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