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Betreft: Notulen algemene jaarvergadering
Datum: 14 januari 2017
Aanwezig: Frits Aarts, Jan Santegoeds, Els v. Lieshout, Mies Sijbers, Frits v Lieshout, Gerard Berkers,
Josephine Thijs, Ine Berkers, Ine v Lieshout, Toos Berkers, Jan vd Einden, Ton vd Ven, Martien vd Ven,
Bernard vd Ven, Guus vd Ven, Lard Verhoeven, Frans Sijbers, Petra v Bree, Wim v Bree, Leo Verberne,
Rina v Brussel, Huub vd Eikhof, Frans vd Ven, Jasper Thijs, Wim v Brussel, Peter Berkers, Ronny Thijs,
Henk Berkers, Jos v Lieshout, Hub Brants en Hannie vd Ven.
Afgemeld: Jan Zwirs, Rob v Seggelen, Leon Sijbers, Dirk vd Ven en Silvia Sijbers.
Plaats: Gilde Eet-en drinkcafé ’t Jagershuis
Notulist: Hannie vd Ven
Bovengenoemde personen ontvangen een exemplaar van de notulen van deze vergadering.
1 Opening.
Hoofdman Henk Berkers opent de vergadering met Christelijke groet en heet alle aanwezige
gildebroeders en –zusters van harte welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor erelid Lard
Verhoeven en beschermheer Hub Brants.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de in 2016 overleden gildezuster Drika vd Ven en
gildebroeder Jan vd Ven.
Henk memoreert aan de hand van het jaarverslag de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en dankt
een ieder voor haar/zijn inzet.
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
-Nieuw aangemelde leden in 2016: teerdag 2016 Lotte v Keulen-v Lieshout [Jdr], Bert v Lieshout [Jzn],
Tom v Lieshout [Jzn], Marcel vd Ven [Fzn],
kermis 2016 Harrie v Lieshout [Azn], Toon v Lieshout [Hzn], Rik v Lieshout [Azn], Theo Megens, Mark
Zegers en Rina Verberne-v Horik
Teerdag 2017 Joke Megens-v Lieshout [Hdr], Maria Hendriks-Berkers .
Totaal aantal leden op 14-01-2017 is 267.
-Kringgildedag Peelland op 11 juni 2017 bij St Joris gilde in Someren. Deelname hieraan is verplicht.
-Landjuweel op 3 september 2017 in Soest.
-Gelders Landjuweel op 25 juni 2017.
-Kienen: De opkomst bij het kienen word minder, maar wij willen als vereniging toch onze
medewerking blijven verlenen. Henk vraagt de aanwezige vrijwilligers of zij in 2017 medewerking
willen blijven verlenen bij het kienen.
-De Rabobank clubkascampangne, Eurosjopper, Geraniumactie, Kienen en de Oud ijzer acties zijn
het afgelopen jaar goed verlopen en hebben een mooi financieel resultaat opgeleverd.
-Kermis: Er zijn plannen vanuit de gemeente om de kermis van vrijdag tot en met maandag te
houden. De leden hebben de voorkeur om het kermis openen toch op zaterdag te laten, wat betreft
de kerkdiensten werd er voorgesteld om alle diensten, voor de levende en overleden leden van beide
gilden optedragen en de dienst van dinsdag te laten vervallen. We zullen hier in overleggaan met het
OLV Gilde tijdens het rood/groen overleg.
Komende datums waar we vrijwilligers hulp kunnen gebruiken:
- 7 mei geweerwedstrijd bij de Roovere ten gunste van Kans-Plus georganiseerd door SAA
- 25 mei Hemelvaartsdag deelnemen aan processie Ommel
-28 mei NK geweer op schietterrein de Roovere georganiseerd door OLV
Vrijwilliger van het jaar.
- Leo Verberne wordt als vrijwilliger van het jaar in ’t Zonnetje gezet van wegen zijn verdiensten voor
het gilde.
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3 Notulen van jaarvergadering van 16 januari 2016 opgemaakt door Jos v Lieshout.
De notulen worden door genomen en goedgekeurd door de vergadering.
4 Jaarverslag van 2016 geschreven door Hannie vd Ven.
-Guus vd Ven meld dat de onderlinge competitie op zaterdag bij de Roovere verplicht is vanwege de
certificering.
Het verslag word doorgenomen en door de vergadering goed gekeurd .
5 Financieel Jaarverslag word uiteengezet door Ronny.
De leden keuren de financiën goed.
6 De kascontrolecommissie doet verslag over de financiële controle van 2016.
Guus vd Ven, Rina v Brussel en Peter Verberne. Alles is goed bevonden en het kasboek word door de
commissie ondertekend.
Guus is aftredend en zijn plaats word ingenomen door Ine v Lieshout.
7 Programma 2017
Bij opgave voor gildefeest: dit blijft altijd vrijblijvend, geen verplichting
maar ook niet: ik geef me maar op en dan niet gaan.
-Kringdag van Peelland 11 juni2017 bij St Joris Gilde in Someren. Hier zijn we verplicht om naar toe te
gaan.
-Gelders Landjuweel te Didam op 25 juni 2017
-NBFS Landjuweel te Soest op 3 september 2017
Aan de vergadering word gevraagd waar de meeste interesse naar uit gaat. De vergadering kiest voor
het NBFS Landjuweel te Soest.
8 Mededelingen Tamboers. Geen
-Vendeliers: Jasper geeft zilveren schild aan overheid om in het archief te bewaren.
-Schutters geweer/kruisboog: Wim v Brussel bied zijn zilveren schildje aan voor het archief. Hij is
Kring Kampioen met kruisboog.
Peter Berkers bood namens Guus en Dirk vd Ven en Wim v Brussel het zilveren schildje aan van het
viertal kruisboog op de wip. Zij werden 2de bij de kring kampioenschappen.
-Roovere beheers commissie: Wim v Brussel bedankt iedereen [ook namen Ton vd Ven en Peter
Berkers] voor hun vrijwillige inzet tijdens evenementen op de Roovere.
-Hij loopt ook de poetslijst na en vraagt of de mensen dit jaar weer de “schuilhut” willen poetsen.
-Hij bedankt Mies Sijbers voor het jaren lang onderhouden van de kapel bij het schietterrein. Mies
heeft dit overgedragen aan de beheers commissie SAA van de Roovere.
9 Aanpassing “Huishoudelijk Regelement “en “Leidraad Het Jaar Door”.
Beschermheer Hub Brants en Jos v Lieshout hebben deze beide documenten grondig door gespit en
de nodige veranderingen c.q. aanpassingen aangebracht. Jos geeft een samenvatting van de
veranderingen / aanpassingen aan de vergadering.
Beide documenten worden goed bevonden en ondertekend door het dagelijks bestuur. [Henk, Ronny
en Hannie]
10 Bestuursverkiezing. Henk Berkers is aftredend als hoofdman en niet herkiesbaar.
Henk doet een afscheids woordje als hoofdman, en dat hij na 20 jaar hoofdman zijn het tijd vind voor
“nieuw hoofdman bloed”. Hij stelt zich wel verkiesbaar als bestuurslid. Henk krijgt een welgemeend
applaus van de leden, geeft z’n hoofdman ketting en voorzitters hamer aan vice hoofdman Hannie.
Henk verdwijnt even zodat de stemming voor hem als bestuurslid kan plaats vinden.
Henk wordt met 26 stemmen voor en 1 ongeldige stem als lid in het bestuur gekozen.
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Er zijn geen aanmelding voor hoofdman. Jos v Lieshout wil voor 4 jaar deze taak op zich nemen. Hier
volgt ook een stemming op door de leden en hij word met 25 stemmen voor en 1 ongeldig gekozen
als nieuwe hoofdman van Gilde van Sint Antonius Abt.
Jos word als hoofdman geïnstalleerd door Hannie.
Hij bedankt de leden voor het vertrouwen .
Het bestuur heeft besloten dat Henk Gildebroeder in ’t Groen word.
Jos haal anekdotes van Henk aan van zijn 20 jarig Hoofdmanschap, en als laatste zegt hij:
Het heeft het bestuur behaagd om Henk Gildebroeder in ’t groen te maken.
Henk is zeer vereerd. De bij behorende T spelt word hem door Jos opgespeld , een fles alcohol
houdende drank voor Henk en een mooie bos bloemen als dank voor Ine en een groot applaus van
de aanwezige leden.
Rondvraag.
Huub vd Eikhof: heeft een persoonlijk archief over het gilde. Hij bied dit aan het bestuur aan.
Mies Sijbers: Komt er nog een stukje van Drika vd Ven en Jan vd Ven in de Gilde Trom.
-Ja, dat moeten we nog doen. We zijn nog steeds op zoek naar een persoon die dit op zich wil
nemen.
Petra van Bree-Sijbers meld zich aan als correspondent voor de gilde trom.
Els Sijbers: zij heeft nog geen hoed en sjerp en tasje.
-We zijn voor hoeden vilt aan het zoeken. Het is zeer moeilijk om de zelfde kleur te vinden. Een optie
is om 6 nieuwe hoeden te laten maken.
Er komt een voorstel betreffend de dames hoeden: -de hoeden bij “t Jagershuis in de gilde kast
leggen en bij optrekken kijken wie er aanwezig is. Zijn we met 6 dames aanwezig dan zetten we de
hoeden niet op. Over dit voorstel gaan de betreffende dames in beraad.
-Er worden nieuwe sjerpen en nieuwe tasjes gemaakt.
-Heeft het nog wel nut dat wij Koningsdag openen en Sint verwelkomen in Lierop als gilde. Het
gevoel dat beide gilden er niet bij betrokken zijn was dit jaar weer overduidelijk. De fanfare stond al
liedjes te spelen bij de kerk terwijl wij met de Sint nog bij het Alfort liepen.
-We nemen dit mee bij het rood/groen overleg en naderhand overleg met fanfare.
Frans Sijbers: De website van het gilde laat te wensen over.
Er word maar mondjes maat nieuws op gemeld en de link naar facebook is niet door
iedereen gewenst.
-De website is verouderd en moet geüpdatet worden. Leo Verberne bied aan om Ronny hiermee te
helpen.
Sluiting.
Jos bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
Mies Sijbers meld nog aan Jos dat hij met de Christelijke Groet moet sluiten.
Jos dank Mies hiervoor en sluit de vergadering met de Christelijke Groet.

De Hoofdman

Deken Schrijver

Jos van Lieshout

Hannie van de Ven van Meijl

