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‘Effe bijpraten’
Beste gildebroeders en gildezusters,
Het is al weer een tijdje geleden dat we een ‘Effe bijpraten’ hadden voor jullie. Dat is niet zo verwonderlijk want
vanwege de vergaande coronamaatregelen gebeurt er niet zo veel, ook niet op het niveau van Kring Kempenland. Wij
hopen dat jullie ondanks al die maatregelen fijne Paasdagen hebben gehad.
2021 geen verloren verenigingsjaar.
Overigens hebben wij de hoop nog niet verloren. We verwachten dat 2021 niet helemaal een verloren verenigingsjaar
zal zijn. Zodra in de loop van het jaar grote bevolkingsgroepen zijn gevaccineerd, zal er best wat meer mogelijk zijn. Dat
zullen geen grootschalige bijeenkomsten mogen zijn maar waarschijnlijk wel iets op de schaal van het eigen gilde en
buiten. Zorg dan dat je met je eigen gilde iets te vieren hebt. Zo zullen er beslist jubilea te vieren zijn. Als dat mensen
zijn die in aanmerking komen voor een Kringonderscheiding vraag die dan via de betreffende Raadsheer van het district
aan. Zo kunnen we dan langzaam maar zeker als verenigingen de draad weer oppakken. Dat dat nodig is lezen jullie
elders in deze nieuwsbrief waar we iets verder ingaan op de resultaten van de enquête over de ledentallen en leeftijden
die onlangs gehouden is.
Nog effe volhouwe !
Verder zijn er een aantal zaken waarvan wij jullie op de hoogte willen brengen. Wij zijn immers al lang niet meer echt
fysiek bij elkaar kunnen komen en er zijn geen jaarvergaderingen gehouden. De dingen die daar elk jaar automatisch
aan de orde kwamen zoals het rooster van aftreden van de verschillende bestuursfuncties en de begroting en
jaarrekening zijn blijven liggen. Wij hebben dat als bestuur naar eer en geweten afgehandeld. Hieronder zien jullie een
paar voorbeelden.
Algemene Leden Vergaderingen
De algemene ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) ,die voor 19 april aanstaande op de kalenders staat, kunnen we
helaas ook niet door laten gaan. Dat is al weer voor de tweede keer op rij en begint toch een beetje problematisch te
worden, want een aantal zaken moet er toch geregeld worden. We hebben nog even overwogen om een digitale
vergadering via Teams of Zoom te organiseren maar als we zien dat zoiets al best problematisch is met zo’n vijf
personen (het Kringbestuur) dan wordt dat met ruim 50 gilden zeker geen succes. Dus proberen we de zaken maar zo
goed en zo kwaad als dat kan schriftelijk of telefonisch te regelen. We weten dat dat niet volgens de statuten kan en
juridisch niet houdbaar is, maar we zeggen jullie bij dezen toe dat we dat zodra dat weer kan dat zullen corrigeren
tijdens een ‘echte’ vergadering.
Bestuurswisselingen
Statutair zijn de leden van het Kringbestuur, de districts- en technische raadsheren op gezette tijden aftredend en -al
dan niet- herkiesbaar. Daarvoor hebben we een rooster van aftreden gemaakt. Na behandeling in de
districtsvergaderingen komt dit onderwerp vervolgens aan de orde in de Voorjaarsvergadering (=algemene
ledenvergadering) om te worden bekrachtigd. Dat gebeurt dit jaar voor het tweede jaar op rij dus niet. Als Kringbestuur
hebben wij besloten om het zo te laten. Dat wil zeggen de mensen blijven op hun post (als zij dat zelf uiteraard willen)
en op het moment dat het weer kan pikken we de draad van het rooster van aftreden weer op. Om dat niet over de

hoofden heen van de betrokkenen te besluiten zullen enkele leden van het Kringbestuur de komende tijd telefonisch
contact opnemen met alle raadsheren om het een en ander af te stemmen en te horen wat er verder nog actueel is bij
hen.
Begroting 2021 en jaarverslag 2020
Uiteraard zijn er een begroting voor 2021 en een jaarverslag van 2020 gemaakt. Ook de gebruikelijke kascontrole heeft
plaatsgevonden. Hans van Zonneveld van het St. Catharina en St. Barbaragilde Mierlo en Wim van Exel van het St.
Jansgilde Soerendonk hebben de boeken bij onze penningmeester Henk Vrenken gecontroleerd. In hun schriftelijke
verklaring geven zij aan dat de cijfers in orde zijn bevonden en dat het Kringbestuur gedechargeerd kan worden voor
het gevoerde financiële beleid. Uiteraard kan dat niet zonder formele algemene ledenvergadering maar deze
mededeling op zich moet jullie voldoende geruststellen dat er geen gekke dingen zijn gebeurd het afgelopen jaar. Ook
voor dit onderwerp geldt dat we alle cijfers zullen presenteren en toelichten tijdens de eerstkomende ‘echte’
vergadering en natuurlijk is er dan ook gelegenheid om vragen te stellen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stand van zaken moderniseren Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden
Tijdens de ‘Hoofdliedendag ‘ van 2014 is besloten dat er gewerkt moet worden aan het moderniseren van de
organisatiestructuur van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS)
Ondanks alle Corona-perikelen is er in de afgelopen tijd binnen het bestuur van de NBFS flink gewerkt aan een plan om
de NBFS om te vormen. De organisatie en de werkzaamheden die daar gebeuren moeten klaar worden gemaakt voor
de toekomst. Zo is het idee ontstaan om een bureau in te richten waar gilden met vragen en voor daadwerkelijke hulp
terecht kunnen. Een dienstverlenend en ondersteunend bureau met de nodige knowhow. Een flexibel en toegankelijk
bureau dat zelf proactief trends in de samenleving signaleert die de gilden raken.
De “Club van 4” , dat is de naam van de afvaardiging van bestuur NBFS die hiermee aan de slag is gegaan, is nu zo ver
dat ze, binnen enkele maanden de plannen kan presenteren. De Club van 4 bestaat uit: Henk de Hair voorzitter Kring
Peelland; Rob Weijtmans vicevoorzitter Kring Maasland; Jan van Gelooven secretaris Kwartier van Oirschot en Roeland
van Hooff onze voorzitter Kring Kempenland. Tijdens de presentaties krijgen Kringbesturen, Federatieve Commissies,
Kringcommissies en Gilden de gelegenheid om op de plannen te reageren. Zodra er meer bekend is over het hoe- en
wanneer van presenteren zullen wij de gilden van Kring Kempenland informeren.
Nadat alle op- en aanmerkingen, aanvullingen etc. zijn verwerkt, wordt een definitief plan opgesteld. Dat plan wordt
dan gepresenteerd op een “Federatiedag”. Dat was voorheen de “Hoofdliedendag”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enquête leeftijdsopbouw gilden kring Kempenland
In het verlengde van de bovenstaande organisatieperikelen bij de NBFS hebben we de afgelopen maanden binnen de
gilden van Kring Kempenland een enquête gehouden over de leeftijdsopbouw van het ledenbestand. Dat hebben we
gedaan om een soort ‘nulmeting’ te hebben. Het was algemeen bekend dat de gilden ‘vergrijsden’ maar hoe de situatie
er precies voor stond wist niemand. Dat weten we nu wel!
Uit de onderstaande grafieken blijkt dat het merendeel van de gildebroeders en zusters boven de vijftig is. Dat wil
zeggen dat we nu aan de slag moeten gaan met het werven van jonge gildebroeders en zusters om die leeftijdsbalans
weer een beetje op peil te krijgen. Anders hebben we met z’n allen over 20 tot 30 jaar echt grote problemen met de
continuïteit van onze verenigingen. Een flinke uitdaging maar die gaan we aan!
Goede ideeën en suggesties zijn uiteraard altijd welkom!

Hopelijk snel tot ziens en tot dan:
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!
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