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Dommelen, 01-02-2022 
 
 
Betreft  : De start van 2022 
 
 
Beste gildebroeders en gildezusters, 
 
De huidige Omikron variant van het Coronavirus blijkt niet zo erg te zijn als verwacht. Er zijn 
versoepelingen doorgevoerd en laten we hopen dat dit niet teruggedraaid hoeft te worden. Ook de 
overheid van het gilde komt binnenkort weer bij elkaar en dan zullen we besluiten hoe we de start 
van 2022 zullen maken. Het doel is in ieder geval te kunnen beginnen met een jaarvergadering. De 
datum volgt zo spoedig mogelijk. 
 

Mocht alles doorgaan, dan wijzen wij U graag op de volgende data voor de komende tijd: 
 

• 27 maart 2022 : Uitwisseling met Borkel 

• 10 april 2022  : Uitwisseling met Westerhoven 
 
De huidige regels betekenen ook dat we op zondagmorgen de repetities weer kunnen hervatten. 
Daarbij mogen we sinds afgelopen week ook weer gebruik maken van ons gildelokaal. Denk hierbij 
wel aan het feit dat er nog steeds regels zijn die dit mogelijk maken: 
 

• Een corona toegangsbewijs is verplicht 

• Vaste plekken op 1,5 meter afstand van elkaar 

• Mondkapje is verplicht bij verplaatsingen binnen 

• Bij klachten blijf je natuurlijk thuis 
 
Bij deze breng ik ook graag de contributie nog even onder de aandacht. Sommigen leden hebben 
intussen al betaald. Daarvoor mijn hartelijke dank. 
 

De contributie zelf is overigens al sinds 2020 € 40,00. Dit gaat helaas nog niet altijd goed. 
Sommigen betalen nog het oude bedrag. Voor de schutters kost de schietpas wederom € 19,00. 
 
U kunt de voor U geldende bijdrage overmaken op IBAN  NL 62 RABO 011 18 01 818  t.n.v. 
Martinusgilde. Degene die ook lid van de Club van 50: Het is aan deze leden zelf de keuze om de 
bijdrage ook nu al te voldoen. U kunt uiteraard ook wachten, want U krijgt hiervoor in de loop van 
het jaar nog een separaat schrijven met een betalingsverzoek. 
 

Wij hopen U snel weer te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke gildegroet, 
namens de overheid, 
Wim Caris 
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