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Secretariaat: 
Mgr. Frenkenstraat 20 
5674 RW Nuenen (Gerwen) 
secretariskringkempenland@gmail.com 

 
Verslag van de Algemene Voorjaarsvergadering van Kring Kempenland op maandag 11 april 2022. 
Deze vergadering is gehouden in het Gildehuis van Sint Jorisgilde Stratum aan de Boutenslaan te 
Eindhoven 
 
Aanwezig; Meerdere gilden van Kring Kempenland 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van: 
District Noord: Sint Catharinagilde Nuenen-Boord. 
District West: St. Jan Baptistgilde Duizel. 
District Centrum: Sint Jorisgilde Vlokhoven. 
District Zuid: St. Martinusgilde Waalre. 
 
De aantal gilden hadden de presentielijsten niet getekend en was dus onduidelijk of ze er wel 
of niet waren. 
De Technisch Raadsheer standaardrijden was eveneens niet aanwezig evenals een aantal Ere-
Raadsheren waren afwezig zonder kennisgave. 
 
1  Opening en berichten van verhindering. 
Deze Algemene Voorjaarsvergadering 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. 

2  Herdenking Overleden gildezusters en – broeders. 

Gildebroeders en gildezusters, voor het volgende agendapunt wil ik u vragen allen te gaan staan 
indien mogelijk. 

Bij dit agendapunt begon de voorzitter  met het herdenken van de gildezusters en gildebroeders die 
ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. Terwijl de aanwezigen uit eerbied gaan staan, werd een  
lijst met namen van de overledenen voorgelezen. 
Deze keer waren er uit de 5 districten die de lijsten ingevuld hadden, 33 overledenen te herdenken 
en daarom werd aan het einde van de opsomming het onze vader gebeden.  
 
3  Mededelingen van de voorzitter.  
De wereld is veranderd beste gildezusters en gildebroeders. We zijn de coronapandemie nog niet te boven of 
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we worden opgeschrikt door een oorlog in Europa. 

Dit alles doet ons beseffen hoe relatief het leven eigenlijk is. Wat mij betreft maakt het ons ook 
duidelijk dat we moeten proberen om elke dag te genieten. Genieten van grote-, maar zeker ook van 
kleine dingen in ons leven. 
Wat dat betreft staan we er in Kring Kempenland goed op, want er staan een aantal mooie 
activiteiten op het programma. Hopelijk ontmoeten we elkaar in de komende tijd veelvuldig en 
kunnen we samen het glas heffen. 
 
Na overleg met het Sint Catharina en Sint Barbaragilde uit Eersel hebben we besloten om 
agendapunt 11 “ondertekening contract organisatie Kringgildedag 2023” van de agenda te halen. We 
moeten eerst nog verder met elkaar spreken over de precieze inhoud van het contract voordat het 
ondertekend wordt. We gaan proberen om dit op korte termijn in orde te maken. 
 
4  Notulen Algemene Voorjaarsvergadering van maandag 8 november 2021. 
Onze Lieve Vrouwegilde uit Zeelst had zichzelf wel afgemeld voor de najaarsvergadering van 2021. 
De  notulen gaven verder geen aanleiding tot vragen en werden ze goedgekeurd met dank aan de 
notulist. 
 
5  Recap van de districtsvergaderingen. 
- Voor de vraag uit Noord i.v.m. kleine gilden samen in optocht lopen is positief gereageerd, wel 
duidelijk melden bij de organisatie. 
- In district West was er het verzoek om meer informatie te kunnen ontvangen over UBO. Het was 
voor ons te kort dag omdat nu in deze vergadering te behandelen. We gaan proberen om hier z.s.m. 
bij jullie op terug te komen 
 
6  Jaarverslagen technische commissies. 
Aangezien 2021 weer een coronajaar was, werd er weinig gemeld .Dirk_Jan Doensen verzoekt om 
de pasjes voor de vendeliers zo spoedig mogelijk aan te vragen i.v.m de komende wedstrijden. 

 
7  Voorstel om bij 25 jarig lidmaatschap de mogelijkheid te scheppen een onderscheiding te 
kunnen krijgen. 

Voor agendapunt 7 wil ik graag het woord geven aan Henk Vrenken zodat hij wat meer 
achtergrondinformatie kan geven over dit idee. 
Hierover ontstond wat discussie mede omdat veel gilden al zoiets kennen. Theo Schoenmakers 
merkt op dat het en traditie binnen het gildewezen is dat onderscheidingen in zilver zijn , dus voor 
deze geen brons te kiezen. Het bestuur gaat zich verder beraden en komt met een concreet voorstel 
terug in de ALV van november 2022. 
 
8  Ingekomen en verzonden stukken voor zover van belang. 
De van belang zijn de stukken zijn aan alle gilden doorgestuurd . 
 
9  Financiële zaken, verslag kascontrole commissie. 
Toelichting door Henk Vrenken. Aangezien er geen van de leden van de kascontrole commissie 
aanwezig was werd de verklaring voorgelezen dat door de heren Wim van Exel en Ad Dams alles 
gecontroleerd was op 22 februari 2022 in Bergeijk, en akkoord bevonden. 
Dit werd met applaus begroet. 

 
10  Ondertekening contract. 
Dit punt is van de agenda gehaald. 
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11  Stand van zaken herverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar, onze 2e secretaris Bart van Lieshout en penningmeester Henk Vrenken. 
De  districtsvergaderingen waren alle gilden akkoord met deze herbenoemingen. Zijn er vanuit de 
vergadering nog op- of aanmerkingen over deze herverkiezing? Zo niet dan graag uw instemmende 
applaus. Voorts de herbenoemingen van Districtsraadsheer Noord, Job van der Zwan, de 
plaatsvervangend DRH Zuid Henk Vrenken en idem van Centrum, Mario van den Bogaart. 
Deze herbenoemingen zijn allemaal akkoord bij de betreffende districten. Graag een applaus voor 
het feit dat deze mensen zich weer beschikbaar stellen. 
Vanuit de gilden zijn er binnen het statutaire termijn geen tegenkandidaten voorgesteld. 
 
Pauze. 
 
12  Nieuws uit de Federatie, c.q. club van 4. 

Alle Kringen, Federatieve commissies, werkgroepen en andere betrokken personen zijn bezocht in 
verband met de beoogde modernisering van de NBFS. Naar aanleiding van deze 
informatiebijeenkomsten is het definitieve voorstel door de Club van 4 geoptimaliseerd. 

De algemene tendens tijdens de informatiebijeenk. : à En nu aan de slag! 

- De nieuwe statuten zijn vrijwel helemaal klaar; Het concept-huishoudelijk reglement wordt in de 
komende weken gecompleteerd. 

- Zodra dit klaar is worden alle gilden hierover geïnformeerd en gevraagd hun eventuele laatste op- 
en aanmerkingen aan te leveren. Wanneer nodig worden de concepten naar aanleiding hiervan nog 
aangepast. 

- De definitieve Statuten en Huishoudelijk reglement gaan we, zoals het er nu naar uitziet, 
behandelen in een speciale Algemene Ledenvergadering van de NBFS in juni aanstaande. 
 
13  Stand van zaken Jeugd-- en VBT toernooi op zondag 22 mei 2022 bij St. Agathagilde in 
Heeze. 
Namens dit gilde verteld Karel Bennebroeke.e.a. over dit weekeind van 21 en 22 mei, waarvoor we 
allen uitgenodigd en van harte welkom zijn  in Heeze. Dit gilde bestaat minimaal 600 jaar., 
aangetoond door oudste schild uit 1422. 
Er is een mooi programma de 21e met opening van het nieuwe gildehuis  door de burgemeester en 
de baron Sammy. De 22e is er een soort districtsdag van district Oost plus het Jeugdtoernooi en VTB 
toernooi. De geringe inschrijvingen hiervoor baren wel zorgen. 
 
14  Stand van zaken Kringgildedag bij St. Annagilde Riethoven op pinkstermaandag 6 juni 
2022. 
Karel Smets vertelt dat alle voorbereidingen redelijk op schema verlopen, er zijn  nog wat problemen 
met de schietvergunning, maar daar wordt aan gewerkt. 
Het burgemeesters schieten  wordt ook weer georganiseert met de titelverdediger van 2017. 
Het inschrijven verloopt moeizaam, 40 van de gilden hebben van de 58 vragen er 57 ingevuld Hierbij 
oproep aan de nog niet ingeschreven gilden om dit met spoed te gaan doen.ER zullen geen 
herinneringsschilden worden uitgereikt en ze zijn  wat terughoudend met bestellen van 
prijzenschilden gezien de huidige ontwikkelingen. Het zou kunnen dat er later nog schilden 
nageleverd moeten worden. ER zijn heeeeeeeeel veeel aanvragen voor tribunekaarten, maar ga er 
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maar van uit dat hieraan geen gehoor gegeven kan worden. Terrein is als voorheen en op hoofdveld 
zullen alle wedstrijden plaatsvinden. Leo van Heertum van de SAT commissie merkt op dat gilden 
die samenlopen dit in mail naar de organisatie  moeten melden in verband met nummers in de 
optocht en deelname aan de wedstrijden.!!  
ER zijn  nog bierpakketten te koop als sponsering. 

 
Hierbij doen we ook een oproep voor kandidaten om jeugdtoernooi en eindronde VBT 
toernooi vanaf 2023 te organiseren. 

 
15  Bemanning commissie trommen/bazuinblazen. 
De TRH trommen/bazuinblazen William van den Berk is gestopt en we hebben gelukkig een TIJDELIJKE 
opvolger kunnen vinden in de persoon van Ruurs Schrurs, die ons voor dit jaar uit de brand wil helpen. 

De bemanning van de commissie Trommen en Bazuinblazen is dramatisch. Wanneer zich geen 
leden melden voor deze commissie, kunnen er volgend jaar geen wedstrijden plaatsvinden. 
Deelname aan deze commissie kost je 3 á 4 avonden/dagen per jaar. Graag ontvangen wij op korte 
termijn namen van mensen die wij kunnen benaderen. Graag hebben we 1 commissie lid per district. 

 
16  Vorming commissies c.q. werkgroepen. 
De mensen die zichzelf in 2019 hebben aangemeld voor een werkgroep zullen worden benaderd. 

Dré legt verder uit wat de bedoeling is  en zeer graag wat aanmeldingen via secretariaat zodat we 
kunnen beginnen. Roeland heeft met verhaal over de toekomst de gilden bezocht met thema’s zoals 
terugtredende overheid en kerk en onze plaats inde samenleving. Het is de bedoeling dat de 
meedenkgroepen zo spoedig mogelijk aan de slag gaan en in de ALV in november verslag 
uitbrengen. 
 
17  Rondvraag. 
Er zijn een vijftal gilden die door bestuurswisselingen gebruik zijn gaan maken van andere 
emailadressen, ipv het bij het secretariaat bekende emailadressen. Het digitale inschrijfformulier 
maakt gebruik van de bij het bestuur bekende emailadressen, mochten er dus nog bij andere gilden 
wijzigingen zijn mbt emailadressen graag dit melden bij het secretariaat. 
 
Theo Schoenmakers ; Het sint Joris Bergeijk heeft een geschiedenisboekje uitgebracht en biedt dit 
voor 12,5 euro te koop aan. 
Er wordt door Leo van Heertum vanuit de SAT commissie gevraagd voor extra mensen voor het 
digitalisering van het archief. Aanmelden kan bij Leo van Heertum. Het is te doen aan de Parallelweg 
10 te Geldrop op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur en kom gerust eerst een keer kijken en een kop 
koffie drinken . 
 
Tony Vaessen vraagt voor extra informatie over de stand van zaken aangaande het zilverfonds dat 
wordt beheerd door de federatie. 
 
18  Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur met de christelijke 
groet, waarvoor we allen gaan staan en wenst iedereen wel thuis. 
  
 
 
Opgemaakt te Gerwen door Gerard Gorselink, 1e secretaris Kring Kempenland. 
1e versie d.d. 16 april 2022 

 


