Bond van Schuttersgilden “Kring Peelland”
Aangesloten bij de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden

Uitnodiging Jaarvergadering 03 maart 2018 Kring-Peelland:
9.15 uur tot 9.30 samenkomst in Cultureel Centrum De Ruchte
Laan ten Roode 71 5711GB Someren.
10.00 uur Heilige Mis in de Lambertuskerk in Someren .
10.50 uur Koffietafel.
12.00 uur Aanvang jaarvergadering in Cultureel Centrum De Ruchte .
Hierbij wil ik U uitnodigen voor de jaarvergadering 2018 in Someren.
Agenda:
1
2
3
4

Opening door de voorzitter Henk de Hair.
Mededelingen van de voorzitter en huldiging Thieu Knapen .
Uitleg over de Processie Ommel op derde zondag in mei.
Opvolging voor de Gildetrom afscheid Jan Leenders en opvolging Maarten Janssen.
Afscheid Jeanne Pennings en opvolging Jan Meulenmeesters.
5 Presentielijst +opgave woordvoerder.
6 Notulen jaarvergadering van 11 maart 2017. ( deze gaan hierbij ).
7 Notulen najaarsvergadering van 21 oktober 2017. ( deze gaan hierbij ).
8 Financieel verslag van de penningmeester 2017 + begroting 2018.
9 Verslag kascontrole. Sint Leonardusgilde Beek en Donk en Sint Agathagilde Boekel.
10 Wijziging Statuten en Huishoudelijk regelement.
11 Pauze.
12 Bestuursverkiezing:
Welke gildebroeder voelt zich geroepen om het kringbestuur te versterken .
In verband met de komende ontwikkelingen binnen het bestuur graag iemand met een financiële
achtergrond.
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 25 februari 2018 bij de Secretaris van Kring-Peelland.
Ondertekend door tenminste 3 bestuursleden van het eigen gilde.
13 NBFS op weg naar 2025 / Hoofdmannenberaad 16 november 2017.
14 Kringdag 2018 bij het Sint Antonius Abtgilde Mierlo-Hout .
15 Verdere mededelingen vanuit de commissies .
16 Rondvraag.
17 Sluiting.
P.S. Graag in volledig gildenuniform en op tijd aanwezig.
Denk aan de opgave voor de koffietafel met bijgaande lijst voor 25 februari 2018 bij de secretaris.
Per post of per e-mail .
Hopende u allen op deze jaarvergadering te mogen begroeten teken ik:
Met vriendelijke gildegroet,
Frans van der Burgt, secretaris
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Onderwerp: Notulen jaarvergadering 11 maart 2017 .
Gemert 20 maart 2017 .
Notulen jaarvergadering 11 maart 2017 Bij het St Willibrordusgilde Vlierden in MFA ’t Huis te Vlierden.
Afgemeld Erelid Jan Huijbers en bestuurslid Henry van Nuenen . Alle gilden aanwezig.
1
2
3

4
5
6

7

8

Opening door de voorzitter:
De voorzitter opent de vergadering met de christelijke groet en heet iedereen van harte welkom.
Agenderen van de agenda:
Geen verdere agenda punten .
Mededelingen van de voorzitter :
De voorzitter vraagt om juryleden voor het vendelen.
Landjuweel in Soest er zijn tot op heden 11 gilden van kringpeelland op gegeven.
Jan Leenders van het Agathagilde Boekel stopt per 1 januari 2018 als bestuurslid voor de gildetrom.
Henk vraagt voor eventuele nieuwe leden .
Door omstandigheden wordt Thieu Knapen later gehuldigd.
Hierna haalt Henk , Huub Manders naar voren bij zijn afscheid als bestuurslid van kringpeelland .
Henk leest de punten voor welke Huub heeft gedaan tijdens zijn jarenlange bestuursfunctie voor de kring.
Huub krijgt hierna de hoogste onderscheiding van kringpeelland opgespeld van Auter en Heerd .
Presentatielijst en opgave woordvoerder:
Alle gilden van de kring zijn vertegenwoordigd.
Notulen najaarsvergadering 2016 gehouden bij Sint Willibrordusgilde Vlierden :
Er zijn geen aanmerkingen op de notulen .
Post en secretariaats mededelingen:
Alle ingekomen post is per mail verstuurd naar de gilden .
De vraag van de secretaris en voorzitter om de e-mails bij de juiste personen neer te leggen.
Financieel verslag van de penningmeester 2016 + begroting 2017 :
Door afwezigheid van Henry van Nuenen geeft Stefan van Heugten uitleg over het door Henry opgestelde
financieel verslag.
Naar aanleiding van de kas vraagt Stefan om een contributie verhoging van € 25,=
Marco v d Burgt van het Catharinagilde Helmond is het hier niet mee eens ,hij vind de verhoging te groot .
Tijdens een stemming is het merendeel eens met de verhoging ,sommigen zijn het niet eens met de verhoging.
Henry zal een opzet maken waarom een verhoging nood zakelijk is.
Verslag kascontrole Sint Antoniusgilde Beek en Donk en Sint Leonardusgilde Beek en Donk :
Het St Antoniusgilde Beek en Donk en het Sint Leonardusgilde Beek en Donk hebben de kas gecontroleerd .
André van Nuenen van het St Leonardusgilde geeft uitleg over het verslag en vraagt om aan de penningmeester
decharge te verlenen .Het Catharinagilde Helmond gaat hier niet in mee en geeft geen decharge .

9 Bestuursverkiezing :
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Aftredend en niet herkiesbaar is Huub Manders , er hebben zich geen kandidaten gemeld voor het bestuur.
Aftredend en herkiesbaar zijn Stefan van Heugten – Toon Bergh en Frans van der Burgt.
Mies Sijbers en Jan van Bree fungeren als stemcommissie.
Bij de stemming blijkt dat 2 stemmen ongeldig zijn , de stemming is : Stefan van Heugten heeft 19 stemmen.
Toon Bergh 20 stemmen en Frans van der Burgt 20 stemmen .
Henk feliciteert de gekozen bestuursleden met hun verkiezing en hoopt toch dat er weer eens nieuwe aanvulling
komt voor het kringbestuur anders wordt het toch moeilijk om overal invulling aan te geven .
Pauze :
Om de vergadering niet te lang te laten duren wordt besloten geen pauze in te lassen .
NBFS op weg naar 2025 :
Henk geeft Johan Vriens voorzitter van werkgroep 3 van de federatie het woord .
Johan geeft uitleg over de communicatie binnen de gilden , dit is een groot goed voor alle gilden.
Ook geeft Johan uitleg over het boekje ( een modern gilde in de 21 ste eeuw.) en raad de mensen aan om dit
boekje te lezen .
Ook zal Johan aanwezig zijn op het hoofdmannenberaad op 16 maart in Deurne.
Behalve het St Willibrordusgilde Bakel zal van ieder gilde hier iemand aanwezig zijn .
Kringdag bij het Sint Jorisgilde Someren :
Frans Meeuws van het St Jorisgilde Someren geeft uitleg over de stand van zaken , alles verloopt naar wens en
wij zij goed op schema .
Op 9 mei is de bijeenkomst met kringbestuur en commissie’s voor verdere uitleg over de kringdag .
Verdere mededelingen van uit de commissie’s :
Standaardrijden : Frits Verhoeven geeft aan dat op de kringdag in Someren het ringsteken zal worden
gehouden als proef voor de opvulling van de ruiters .
Geweercommissie: Jan Rovers roept op om als schutters tijdens het schieten geen alcohol te gebruiken ,
vraag niet om problemen .
Kruisboogcommissie: Geen mededelingen.
Tromcommissie : G J van Rixtel geeft aan dat komende vrijdag de federatievergadering is voor de commissie.
SATcommissie : Peter van Otterdijk reikt nog een schildje uit aan het St Agathagilde Boekel.
De SAT commissie heeft nog krantenknipsels van verschillende gilden die men mee mag nemen .
Peter geeft aan dat als men iets wil weten, kijk op de website van de kring .
Jeugdcommissie : Gislene Peters is op zoek naar nieuwe actieve leden als aanvulling .
Op 7 oktober is er een nieuwe bijeenkomst voor alle jeugdleden van de kring.
Vendelcommissie : Jos van de Ven geeft aan dat de opleiding tot vendelinstructeur goed verlopen .
Henk de Hair bedankt alle commissieleden voor hun inzet ,tevens vraagt Henk ,als er binnen de commissie’s
iemand is die een onderscheiding verdiend deze door de commissie moet worden aangevraagd .
Moeten wij de statuten wijzigen :
Henk geeft aan dat de statuten een keer moeten worden na gekeken of er wat moet veranderen .
Kringbestuurslid Maarten Janssen wil dit wel op zich nemen ,ook van uit de SAT commissie wil men meehelpen
Gilden die iemand hebben om mee te helpen kunnen zich melden bij de secretaris of rechtstreek bij Maarten .
Rondvraag :
Het St Antonius Abtgilde Deurne:
St Antonius Abtgilde vind het schandelijk dat er door gildebroeders of gildezusters foto’s worden gemaakt van
het financieel verslag van de kring ,terwijl er duidelijk is afgesproken dit binnen kamers te houden .
Bij iedereen is duidelijk dat dit zeker niet kan .
St Servatiusgilde Lieshout :
Het Servatiusgilde heeft een wijziging in het bestuur en zal dit doorgeven aan het bestuur .
Het OLV van de Zeven Weeën Lierop :
Het Gilde vraagt om schrijvers voor de landelijke schietwedstrijden.
Erelid Herman Bouwmans:
Herman vraagt of de container ergens anders kan worden geplaatst te zijner tijd .
Erelid Jan Verheijen :
Jan vind dat de kaars eigenlijk in Ommel gewijd had moeten worden .
Omdat hier alle gilden aanwezig waren heeft het kringbestuur besloten om dit te doen tijdens de H Mis van de
jaarvergadering .
Hierna bedankt Henk het Sint Willibrordusgilde Vlierden voor de organisatie .
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16 Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Henk iedereen voor zijn of haar inbreng in deze vergadering.
Hierna sluit hij de vergadering met de christelijke groet en wenst iedereen wel thuis.
Aldus genotuleerd en uitgewerkt door secretaris Frans van der Burgt.

Voorzitter Henk de Hair.

Secretaris Frans van der Burgt.
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Onderwerp: Notulen Najaarsvergadering 21 oktober 2017
Gemert 29 oktober 2017
Notulen Najaarsvergadering 21 oktober 2017 in Zaal de Weijers Terhofstadlaan 77 Someren.
Afgemeld: Sint Jorisgilde Deurne en Sint Antoniusgilde Stiphout hebben zich afgemeld. Verder zijn niet aanwezig
Sint Jorisgilde Asten en Sint Antoniusgilde Beek en Donk en het Colveniersgilde Helmond. De Ereleden Jan Huijbers en
Herman Bouwmans waren niet aanwezig. De tromcommissie heeft zich ook afgemeld .
1

Opening door de voorzitter:
De voorzitter opent de vergadering met de christelijke groet en heet iedereen van harte welkom.
2 Agenderen van de agenda:
Geen extra punten voor de vergadering.
3 Presentielijst en opgave woordvoerder :
Zie de afmeldingen en de niet aanwezige boven aan de notulen .
4 Mededelingen van de voorzitter :
De voorzitter heet de aanwezige ereleden extra welkom.
Henk geeft aan dat het ringsteken op de kringdag goed is ontvangen. Jammer dat er in Heeswijk meer
standaardruiters waren dan op het federatietoernooi.
Henk is bij het Colveniersgilde Helmond en was goed bijgepraat over het doen en laten van het Colveniersgilde.
Stefan van Heugten geeft uitleg over de processie in Ommel op de derde zondag in mei ,jammer dat het in 2018
op eerste Pinksterdag is.Stefan zal het de gilden laten weten wie er dan verwacht wordt.
Stefan van Heugten geeft uitleg over de commissie O Mixta.
Er zijn twee bijeenkomsten geweest met het Bisdom, het Bisdom zal nu de pastores van de parochies vragen om
met de gilden een afspraak te maken over de Kerk en de Gilden per parochie.
Henk geeft aan dat het kringbestuur van Peelland vind dat het federatiebestuur meer contacten moet zoeken met
het Bisdom .
Het Landjuweel in Soest is goed verlopen , de massale opmars voor de optocht werd goed ontvangen door de
gildebroeders . Misschien de vendeliers optrekken zonder de andere gildebroeders zodat de genodigden meer
overzicht hebben over het veld .
Jeugd van de federatie op 27 mei in Bladel hier krijgt men nog bericht over .
5 Notulen jaarvergadering 2017 gehouden bij Sint Willibrordusgilde Vlierden :
Door problemen met zijn computer vraagt de secretaris om deze te doen met de jaarvergadering , iedereen kan
hier mee instemmen .
6 Post en secretariaatsmededelingen :
Er zijn geen secretariaatsmededelingen omdat alles per mail wordt doorgestuurd door de secretaris.
Wel vraagt de secretaris dat de mails die verstuurd worden door te geven aan de personen waar hij voor bestemd
is .
7 Bekendmaken gilden voor kascontrole jaarrekening 2017 en begroting 2018 :
Henry van Nuenen geeft uitleg over de kas en vraagt om een verhoging van € 25,= omdat er ieder jaar een tekort
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is voor de kas .
De grootste oorzaak is dat de kring de onderscheidingen van 50 jaar gildebroeder nu betaald .
Het Catharinagilde Helmond wil de stukken eerst inzien . Op de jaarvergadering is besloten dat alleen op de
jaarvergadering van de kring de cijfers worden uit gereikt en voor het eind van de vergadering weer worden
in genomen .
Henry zal bekijken wat hij hieraan kan doen , of een extra bijeenkomst waar men deze kan in zien .
Evaluatie van het hoofdmannenberaad en voornemens van het bestuur :
Het hoofdmannenberaad in Deurne op 16 maart was goed verlopen alle aanwezigen vonden het zeer leerzaam .
Leden van de SAT commissie hebben de gegevens uitgewerkt., maar er is naar onze mening te weinig
uitgekomen .
In november nog graag een bijeenkomst om verder te praten over dienstbaarheid en broederschap.
Graag op 16 november ( in Deurne kan dan niet ) . Toon Bergh zal proberen of het in Someren kan .
De uitnodiging komt deze week waar en hoe laat .
Hoe verder op weg naar 2025 :
De stuurgroep had goede iedeeën maar sommige bestuursleden waren het hier niet mee eens .
Alle gilden zij autonoom wat niet makkelijk is om wat te regelen .
Twee leden van de stuurgroep willen nu met iedere kring een gesprek of er dan wel wat uitkomt .
Juryhokjes en opslagruimte materialen :
Toon Bergh geeft aan dat de juryhokjes voor de kringdagen versleten zijn .
Men kan nu kramen huren bij van der Vorst in Helmond voor € 20,= per kraam .
Zelf nieuwe maken is duurder maar als men dan weer jaren vooruit kan misschien toch goedkoper .
Iedeeën kan men indienen bij de secretaris van de kring .
Oproep bestuursleden kring-peelland en redactie voor de gildetrom :
Maarten Janssen Catharinagilde Helmond zal Jan Leenders van het Sint Agathagilde Boekel opvolgen als
bestuurslid van de Gildetrom .
Jeanne Pennings heeft aan gegeven te willen stoppen als redacteur van de Gildetrom .
Er wordt gezocht naar vervanging , maar iedere aanmelding is welkom .
Mededelingen statuten en huishoudelijk regelement :
Maarten Janssen geeft uitleg over de statuten en het huishoudelijk regelement .
Men wil in januari of februari bij elkaar komen om te praten over eventuele wijzigingen .
In december zullen de concept papieren worden toe gestuurd .
Dan wil men op de jaarvergadering 2018 aan de gilden de goedkeuring vragen .
Vergaderdatums van de commissie’s :
Jeugdcommissie : 10 december 2017 vergadering bij Sint Antonius Abtgilde Mierlo-Hout .
Kruisboogcommissie : 29 oktober 2017 vergadering bij het Sint Jorisgilde Someren.
Standaardrijden : vergadering 18 januari 2018 in Gildekamer Bakel .
Geweercommissie : vergadering 14 januari 2018 in de Jorisveste te Someren .
Vendelcommissie : vergadering 21 januari 2018 bij van Dijk in Aarle-Rixtel .
Tromcommissie : vergadering 28 januari 2018 bij het Wipke in Beek en Donk .
Rondvraag :
Peter van Otterdijk : Peter vraagt weer gegevens voor het jaarverslag .
Toon Bergh : Toon geeft uitleg over de kringdag in Someren . Alles is goed verlopen , jammer dat er
een gilde bij was met maar € 0,30 in de envelop voor de bordjes dragers .Dit is wel erg weinig .
Sluiting :
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Henk iedereen voor zijn of haar inbreng in deze vergadering.
Hierna sluit hij de vergadering met de christelijke groet en wenst iedereen wel thuis.
Aldus genotuleerd en uitgewerkt door secretaris Frans van der Burgt.

Voorzitter Henk de Hair.

Secretaris Frans van der Burgt.
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Secretariaat Kring-Peelland.
Frans van der Burgt
Rooije-Hoefsedijk 82 Z
5421 XP Gemert.

Onderwerp: Aantallen koffietafel jaarvergadering 3 maart 2018
Gemert:18 januari 2018

Opgave aantal deelnemers voor de koffietafel op zaterdag 3 maart 2018 bij gelegenheid van de
Jaarvergadering van Kring-Peelland.

Gilde --------------------------------------Adres --------------------------------------Postcode ------------------ Plaats ---------------

Neemt deel aan de koffietafel met -------- personen*( incl commissieleden leden kringbestuur en ere-leden )
•

Bijdrage per persoon is € 13.00 . Inclusief de koffie bij ontvangst.

Zorg voor de juiste aanmelding .
Indien u onverhoopt met minder leden deelneemt dan opgegeven , dient toch voor het aantal opgegeven leden worden betaald .
Opgave graag voor 23 februari 2018 bij de secretaris van Kring-Peelland .
Het Sint Jorisgilde Someren heeft aangegeven de kosten per bank te willen ontvangen voor 23 februari 2018.
IBANnummer : NL 12 RABO 0148097790

Naam contactpersoon : ----------------------

Handtekening akkoord : -----------------------

.
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