
 

 
 
 

                                                                                                                                                               Nummer 8, april 2022 
 

‘Effe bijpraten’                            
 
 
Beste gildebroeders en gildezusters, 
 
Vlak voordat de coronapandemie kwam, die vervolgens ruim twee jaar lang veel van onze activiteiten heeft stilgelegd, 
waren we al een eind op weg met het samenstellen van een aantal ‘meedenkgroepen’. Deze gildebroeders en -zusters 
zouden zich gaan buigen over de diverse aspecten die betrekking hebben op en bepalend kunnen zijn voor de toekomst 
van onze gilden. We gaan die draad weer oppikken!  
 
Aanleiding. 
Om jullie geheugen op te frissen schetsen we hier nog even de aanleiding en de stand van zaken.  De toekomst van de 
gilden is al jaren onderwerp van zorg en gesprek. Dat kwam goed tot uitdrukking in de enquête die enkele jaren 
geleden door alle gilden is ingevuld. Na zijn aantreden heeft onze voorzitter Roeland van Hooff nagenoeg alle 52 gilden 
van Kring Kempenland bezocht.  Het doel was is om in persoonlijke gesprekken een duidelijk beeld te krijgen van de 
situatie,  de eventuele knelpunten en mogelijke oplossingen. Deze gesprekken hebben veel interessante en succesvolle 
voorbeelden opgeleverd. 
 
Noodzaak 
Zeker in een tijd waarin we een terugtredende overheid zien –zowel maatschappelijk als kerkelijk- liggen er voor onze 
gilden kansen om de maatschappelijke functie en de rol die we van oudsher hebben in de leefgemeenschappen waarin 
we geworteld zijn (opnieuw) inhoud te geven. Op die manier worden we als vereniging beter zichtbaar. Ook worden we 
dan wellicht weer aantrekkelijk om er lid van te worden. 
 
Brainstormsessies. 
In de maanden vlak voor de eerste lockdown zijn in de districten brainstormsessies gehouden over het onderwerp ‘de 
toekomst van de gilden’. Eén van de vragen daarin was; hoe zie jij je eigen gilde in 2025, zowel wat betreft  het aantal 
leden als de (maatschappelijke) activiteiten? Die bijeenkomsten hebben veel en soms verassende en succesvolle ideeën 
en initiatieven opgeleverd. 
  
Meedenkgroepen 
Nu gaan we focussen op het samenstellen van de meedenkgroepen. In het begin werden het nog commissies genoemd 
maar dat vinden we bij nader inzien een te zware term, die misschien wel als een drempel wordt ervaren. 
Meedenkgroep is beter. Dat dekt beter de lading. Immers  dit wordt een project met een duidelijk begin en einde. 
Binnen één jaar moeten de ideeën, aanbevelingen en verandervoorstellen concreet zijn uitgewerkt. De deelnemers aan 
zo’n meedenkgroep verbinden zicht dus niet voor langere tijd aan een functie. 
We zoeken dus  ‘gewone’ gildemannen en -vrouwen met kennis van het gildewezen die vrij mee kunnen denken over 
de toekomst van het gilde. Belangrijk is dat ze echt  vanuit een positieve invalshoek en buiten de kaders durven te 
denken en gedachten en ideeën uit te wisselen. Het zou ook mooi zijn als we wat betreft de leeftijdscategorieën een 
gemêleerd gezelschap krijgen. Op die manier krijgen we ‘kruisbestuiving’ over en weer en uiteindelijk een goed beeld 
over wat er precies leeft en wat er eventueel aangepast moet worden. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk wij het vinden dat elk gilde in onze Kring een of meerdere afgevaardigden stuurt. 
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Aandachtsvelden 
We willen de meedenkgroepen verdelen in een drietal aandachtsvelden. Dat zijn: 
 
• Ledental 
Hierin komen onderwerpen aan de orde zoals het werven van nieuwe leden. Moeten alle leden geüniformeerd zijn of 
niet of deels wel deels niet? Hoe pak je werving aan. Wat zijn de doelgroepen en hoe organiseer je het een en ander. 
Maar ook, hoe kunnen we gilden helpen die daar problemen mee hebben. 
 
• Activiteiten 
Hierbij komen onderwerpen aan de orde zoals de gildeactiviteiten, zowel íntern’ als ‘extern’. Doen we het nog wel goed 
of moet het anders? Hoe zit het met onze maatschappelijke rol? Wat kunnen we daar nog méér betekenen? Stellen we 
ons gildelokaal en/of terrein beschikbaar voor andere maatschappelijke activiteiten? Maar ook hoe organiseren wij 
leuke activiteiten voor onze eigen gildebroeders en zusters zodat we een aantrekkelijke vereniging zijn waar je graag lid 
van wil zijn. 
 
• Het grotere verband 
Dit is wellicht het meest ‘theoretische’ onderwerp. Echter we leven niet op een eiland. We ontkomen er niet aan om 
onze rol en positie te nemen en te bepalen hoe we gaan functioneren in grotere samenwerkingsverbanden als de 
Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden, de EGS, de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters en de kerk. 
 
Aanmelden 
Heb je interesse in één van deze onderwerpen en wil je een bijdrage leveren aan de meningsvorming, meldt je dan aan. 
Dat kan bij het secretariaat van je eigen gilde maar ook  rechtstreeks bij het kringsecretariaat. 
(secretariskringkempenland@gmail.com ) Na de aanmelding maakt de Kring een begin met het samenstellen van de 
groepen, het uitwisselen van de (mail)adressen en het plannen een eerste startbijeenkomst. Die startbijeenkomst 
wordt ook begeleid vanuit het Kringbestuur. 
 
Gildebroeders en gildezusters, de toekomst van de gilden is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat kan en mag 
je niet alleen aan de Kring of het bestuur van je gilde overlaten. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Handige ICT-er gevraagd 
 
Het Kringbestuur is op zoek naar een handige ICT-er die kan helpen bij het up to date houden van het digitale 
inschrijfsysteem voor de Kringgildedagen. Dat systeem is als afstudeeropdracht gemaakt en is in 2019 voor het eerst 
gebruikt bij de organisatie van de Kringgildedag 2019 door het H.Kruisgilde Gerwen. Nu wordt het gebruikt voor de 
organisatie van de Kringgildedag 2022 door het St. Annagilde Riethoven. Inmiddels zijn de ‘kinderziekten’ er 
grotendeels uit. Toch blijft bij zo’n systeem permanent aandacht en onderhoud vragen en die kennis ontbreekt bij de 
leden van het Kringbestuur. 
De verwachting is dat de werkzaamheden beperkt blijven tot de periode in de aanloop naar de organisatie van de 
nieuwe Kringgildedag. Voor meer detailinformatie kan contact worden opgenomen met onze tweede secretaris Bart 
van Lieshout. Hij is bereikbaar op 06-48263250 of via secretariskringkempenland@gmail.com  
Aanmelden kan ook bij Bart. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Commissie Trommen en Bazuinblazen nieuw leven inblazen. 
 
De afgelopen jaren is de Commissie Trommen en Bazuinblazen steeds verder uitgehold totdat er nog maar één persoon 
-de Raadsheer- overbleef die alles moest regelen. Nu ook hij is gestopt zitten we zonder commissie en dat kan natuurlijk 
niet. Voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het organiseren van de wedstrijden tijdens de komende 
Kringgildedag hebben we gelukkig iemand gevonden die ons uit de brand wil helpen en dit wil doen.  
De vraag naar een actieve Commissie Trommen en Bazuinblazen blijft natuurlijk! Het moet toch mogelijk zijn om uit de 
ruim 50 gilden van Kring Kempenland een commissie van zo’n 4 tot 5 leden te formeren die affiniteit hebben met 
trommen en/of bazuinblazen. De oud-Raadsheer heeft aangeboden om voor een z.g. ‘warme overdracht’ te zorgen. 
Daar waar nodig kan ook vanuit het Kringbestuur een handje worden geholpen. De nieuwe commissie hoeft dus echt 
niet het wiel opnieuw uit te vinden. Het aantal uren dat je ermee kwijt bent valt best mee en vele handen maakt het 
werk een stuk lichter. Als we de komende tijd nog leuke wedstrijden willen kunnen organiseren voor de tamboers en 
bazuinblazers hebben we echt een actieve commissie nodig!  
Dus tamboers en bazuinblazers meld je aan bij het secretariaat van het Kringbestuur 
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(secretariskringkempenland@gmail.com )  
Het Kringbestuur zal met plezier de organisatie van de eerste bijeenkomst regelen om de nieuwe commissie te 
installeren. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Competitie voor vendeliers, bazuinblazers en tamboers. 
 
Wij willen nogmaals jullie aandacht vragen voor het idee om te beginnen met een competitie voor vendeliers, 
bazuinblazers en tamboers. Vorig jaar hebben we dat geprobeerd maar door een combinatie van factoren, 
onbekendheid en coronabeperkingen, is dat helaas niet gelukt. Kennelijk was de timing om hiermee te starten door die 
omstandigheden niet goed. Toch zijn wij als Kringbestuur ervan overtuigd dat dit een goed initiatief is dat zeker een 
kans verdiend. Vandaar dat we er nog een keer de aandacht op vestigen. Deze keer nemen we ook ruim de tijd. De 
eerste wedstrijd die wordt gehouden is op zondag 22 mei 2022, tegelijk met het Jeugdtoernooi dat door het St. 
Agathagilde Heeze wordt georganiseerd.  
 
We vragen de secretarissen van de gilden om deze nieuwsbrief goed onder alle gildebroeders te verspreiden, met name 
onder de vendeliers, tamboers en bazuinblazers. Wij roepen hen op om gebruik te maken van deze gelegenheid om de 
gildebroeders en gildezusters van andere gilden wat vaker te zien dan alleen op de Kringdag en zo onderling een leuke 
competitie te hebben en een goede band op te bouwen. Immers, anders dan voor de geweer- en kruisboogschutters 
worden voor de vendeliers, tamboers en bazuinblazers door het jaar heen weinig of geen wedstrijden georganiseerd. Zij 
kunnen elkaars krachten alleen meten tijdens de Federatieve wedstrijden en op de Kringgildedagen. 
Inschrijven voor deze wedstrijden gaat via de secretarissen van gilden waarvan de deelnemers lid zijn. In de vorige ‘Effe 
Bijpraten’ vind je meer detailinformatie over de opzet van de wedstrijden. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stand van zaken modernisering Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. 
 
Al eerder hebben we jullie geïnformeerd over het up to date maken van de organisatiestructuur van de NBFS.  
De “Club van 4” is de naam van de groep bestuursleden van de NBFS die het een en ander verder uitgewerkt heeft. De 
“Club”  bestaat uit: Henk de Hair voorzitter Kring Peelland; Rob Weijtmans vicevoorzitter Kring Maasland; Jan van 
Gelooven secretaris Kwartier van Oirschot en Roeland van Hooff voorzitter van onze Kring Kempenland.  
Inmiddels hebben zij alle gildekringen, federatieve commissies, werkgroepen en andere nauw betrokken personen 
uitvoerig geïnformeerd over de vernieuwingen die zij voor ogen hebben. Tijdens die informatiebijeenkomsten zijn  
verschillende op- en aanmerkingen en aanvullingen ingebracht. Ook deze worden verwerkt in het concept voor de 
nieuwe statuten. Samen met professor van Mourik legt de ‘Club van 4’ hier nu de laatste hand aan. Het nieuwe 
huishoudelijke reglement moet hier naadloos op aansluiten. Ook daar wordt nog aan gewerkt. De verwachting is dat de 
nieuwe statuten en het vernieuwde  huishoudelijk reglement binnen enkele maanden in het Algemeen Bestuur van de 
NBFS  kunnen worden behandeld. Uiteraard krijgen alle gilden vóór die tijd inzage in de concepten van deze statuten en 
huishoudelijk reglement.      
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