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‘Effe bijpraten’
Beste gildebroeders en gildezusters,
Het is weer tijd voor een nieuwe ‘Effe bijpraten’. Als dagelijks bestuur van de Kring hebben we sinds lange tijd weer een
echte vergadering gehad, met vier personen, uiteraard op anderhalve meter. Ik moet zeggen dat het een echte
verademing was in vergelijking met de digitale ‘Teams’ en ‘Zoom’ vergaderingen van de afgelopen maanden. Op de een
of andere manier kun je als je bij elkaar bent toch beter van gedachten wisselen en discussiëren. Gelukkig zijn de
coronamaatregelen weer verder versoepeld. We kunnen weer met wat grotere groepen bij elkaar komen. Dat maakt
gilderaadsvergaderingen en andere bijeenkomsten weer mogelijk. Vooralsnog zal dat wel buiten of in een open tent
moeten gebeuren. Wij hebben met ons gilde ‘proefgedraaid’ met een ledenvergadering buiten op anderhalve meter en
dat beviel goed! Elders in deze nieuwsbrief zien jullie nog een kort berichtje.

Contract Kringgildedag 2022 getekend.
Met een hoopvolle blik naar de toekomst hebben we als Kringbestuur onlangs het contract voor de organisatie van de
Kringdag 2022 getekend met het St. Annagilde Riethoven. Op de foto hierboven ziet u de delegatie van het

Kringbestuur, Roeland van Hooff en Henk Vrencken en die van het bestuur van het St. Annagilde Riethoven, Hoofdman
Karel Smets, Deken-Schrijver Theo van de Graaf en Deken-Schatbewaarder Marius Groenenberg.
Andere datum.
Let op. In tegenstelling tot dat wat we gewend waren wordt deze Kringgildedag niet gehouden op de eerste zondag van
juni maar op maandag 6 juni 2022. Dat is Tweede Pinksterdag. Noteer deze afwijkende datum alvast in jullie agenda’s
zodat je daar rekening mee kunt houden.
Wij hebben als Kringbestuur het volste vertrouwen in het organiserende gilde. Zij hebben al verschillende keren met
succes getekend voor de organisatie van een Kringgildedag. Dit is een gilde dat in de loop der jaren veel routine heeft
opgebouwd. Binnenkort gaan we starten met de bijeenkomsten met de Technische Raadsheren om de wedstrijden en
andere programmaonderdelen verder uit te werken en op elkaar af te stemmen. Hopelijk wordt het in 2022 een
Kringgildedag zonder beperkingen. Zodra hierover nieuws te melden is zullen we dat uiteraard doen.

Algemene ledenvergadering en ‘inbonen’ in de open lucht.
Net als alle andere verenigingen waren wij met ons gilde ’de Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten’ ook al maanden
lang niet bij elkaar kunnen komen. Het bestuur had dan wel met enige regelmaat digitaal vergaderd, maar dat was geen
onverdeeld succes. Daarom was met een kleine 40 man ‘Zoomen’ geen optie. Via de mail hadden wij onze leden zo
goed en zo kwaad als dat ging op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Toch hadden wij dringend behoefte aan
een fysieke bijeenkomst met de leden. Op de eerste plaats omdat wij in de gelukkige omstandigheid verkeren dat we
maar liefst vier nieuwe leden moesten ‘inbonen’. Zij hadden al meer dan een jaar hierop gewacht. Daarnaast moesten
we als bestuur nog rekening en verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Want – ondanks de
coronabeperkingen- hadden wij flink wat werkzaamheden gedaan aan ons terrein. Door omstandigheden moesten wij
het ‘inbonen’ verdelen over twee opeenvolgende zaterdagmiddagen, maar daarover hoorde je niemand mopperen.
Twee middagen weer een ouderwets gezellige vergadering die zelfs voelde als een beetje feest!

Jeugdtoernooi op 22 mei 2022 in Heeze
Volgend jaar bestaat het gilde van Sint Agatha Heeze 600 jaar. Dat is voor hen een goede aanleiding om het
Jeugdtoernooi te organiseren. Dat gebeurt op zondag 22 mei. Aangezien het gilde een nieuw gildehuis heeft willen zij
de officiële opening van dat gebouw ook op die datum doen. Hierbij willen ze graag de gilden van district Oost
betrekken. Het Jeugdtoernooi wordt dus ‘opgeplust’ met een districtsgildedag, met eventueel een kleine optocht
rondom het gildehuis in de nabijheid van Kasteel Heeze. Voor de gilden die het betreft: noteer deze datum alvast in
jullie agenda’s en….publiek is natuurlijk ook van harte welkom op die dag!

Nieuwe wetgeving bestuur en toezicht. Wat te doen?
Op 1 juli jongstleden is de nieuwe ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in werking getreden. Deze wet moet, de
naam zegt het al, het bestuur en toezicht verbeteren bij verschillende rechtspersonen, waaronder stichtingen en
verenigingen. Hiermee wil de overheid een eind maken aan zaken die bij sommige verenigingen helaas nog

voorkomen als: slechte administratie, wanbestuur, een greep uit de kas door de penningmeester of een alleen
heersende voorzitter die vriendjespolitiek bedrijft.
Maar al te vaak zijn er organisaties en bureaus die aanbieden om voor een zacht prijsje de statuten en huishoudelijk
reglement van een vereniging te beoordelen en te herzien, vaak met een nieuwe (= dure) notarisakte. Is dat wel
nodig? We vroegen het aan onze gildebroeder professor Martin Jan van Mourik. Hij had een kort en helder advies dat
wij hieronder integraal afdrukken. Een aantal van jullie zal dit stuk al kennen maar het kan geen kwaad om het voor
een breder publiek nog een keer te herhalen. De conclusie is duidelijk; voorlopig hoeven de meeste gilden niets te
doen omdat het in verreweg alle gevallen al goed is geregeld.
Martin Jan van Mourik:
Op 1 juli 2021 treedt een wet in werking die nieuwe regels geeft voor het bestuur van, en het toezicht op o.a.
verenigingen en stichtingen. Dat zorgt uiteraard voor enige onzekerheid bij het bestuur van gilden en eventueel
daaraan verbonden stichtingen.
De hoofdvraag luidt: moeten we in verband hiermee de statuten wijzigen en dus naar de notaris? Nee. Zodra ooit een
statutenwijziging aan de orde is, zal de notaris uit eigen beweging voorstellen de noodzakelijke wijzigingen door te
voeren.
De belangrijkste nieuwe regelingen zijn de volgende:
1. In geval van een tegenstrijdig belang binnen het bestuur mag de betrokken bestuurder niet deelnemen aan de
beraadslaging en de besluitvorming over het voorstel. Dus als een feesttent gehuurd moet worden, mag het
bestuurslid dat zulke prachtige tenten verhuurt, zich niet met de opdracht bemoeien.
2. Het is voorstelbaar dat op een bepaald moment alle bestuursleden ontbreken of zijn uitgeschakeld door
bijvoorbeeld ziekte of andere rampspoed. In het juridisch spraakgebruik bestaat nu de toestand dat alle bestuursleden
ontbreken wegens 'ontstentenis of belet'. Voor dat geval dienen de statuten te regelen wie dan de besluiten kan
nemen. Dat kan bijvoorbeeld de ledenvergadering zijn of een raad van toezicht (als die er is).
Het is verstandig dat de gilden voormelde vragen voor zichzelf beantwoorden en, zo nodig daaromtrent een besluit
nemen. Maar statutenwijziging is vooralsnog niet nodig.
Geen onnodig getob en onnodige kosten dus.
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