
Document FS/ IT 2769 ( per e-mail)            Den Dungen, 9 september 2019

Aan de volgende personen binnen de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden:

a. de leden van het federatiebestuur van de N.B.F.S.;
b. de voorzitters en secretarissen van de federatieve technische commissies, van de 

Gildetrom, KNTS en Stichting Gildeattributen;
c. alle gildebroeders en gildezusters van de gilden binnen de N.B.F.S.

Zaterdag 12 oktober 2019                   36e Hoofdliedendag

Thema van deze dag: "Met vliegend Vaan"

Geachte gildebroeders en gildezusters,

Bij deze nodigen wij uw gilde uit tot deelname aan de hoofdliedendag van de N.B.F.S. die
plaatsvindt op zaterdag 12 oktober a.s. in Den Bosch. 
Deze dag begint, zoals gebruikelijk, ’s morgens met een Plechtige Eucharistieviering in de
Kathedrale Basiliek van Sint-Jan met als Hoofdcelebrant Mgr. Dr. G.N.J. de Korte,
Bisschop van ’s-Hertogenbosch. Opluistering door het Gilde van Onze Lieve Vrouwe en van
H. Willibrordus uit Wintelre. Zang door Parochieel gemengd koor met aanvulling van de 
parochiële koren uit Vessem en Knegsel.

De vertegenwoordiging door de gilden bedraagt maximaal 4 personen per gilde.  
Ook jeugdleden, en met het oog op het thema, zijn de vendeliers van harte welkom. 
Degenen die in de aanhef van dit schrijven zijn genoemd onder a en b zijn niet 
inbegrepen in voornoemd aantal van 4 personen. Deze personen dienen op bijgaand 
aanmeldingsformulier bij “extra” te worden opgegeven.

Opgave voor deelname.
Iedere deelnemer/deelneemster dient zich via  het eigen gilde  waarbij hij of zij is 
aangesloten op te geven. Ook degene die een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen 
(dus ook de personen bedoeld onder a en b dienen op deze wijze te handelen). Wij 
verzoeken de gildesecretarissen om  bijgaand aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk 
per email te retourneren, naar het aangegeven e-mailadres.(per post mag natuurlijk ook)
Alleen in noodgevallen wordt een telefonische opgave/afmelding geaccepteerd. 
Aanmeldingen en eventuele afmeldingen dienen uiterlijk op 01 oktober 2019 in het 
bezit te zijn van de federatiesecretaris. 
Na die datum ingekomen inschrijvingen worden ter zijde gelegd. Wij maken u er 
nadrukkelijk op attent dat aan ingeschreven gilden die zonder tijdig bericht bij 
onverwachte verhindering (uiterlijk 10 oktober     2019) op de dag zelf, afwezig zijn,   de   
deelnemerskosten toch in rekening worden gebracht. Dit is noodzakelijk in 
verband met door de N.B.F.S. gemaakte en af te rekenen reserveringen voor de lunch.
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Afhalen en betalen van de deelnemerskaarten.
Voor een vlotte afhandeling is een verkooppunt in de grote hal ingericht, bemand door de
kringsecretarissen c.q. hun vervangers. Het betalen en afhalen van het aantal kaarten 
dient per gilde door één persoon te geschieden bij de tafel, aangeduid met de kring 
waartoe zijn of haar gilde behoort. Bij voorkeur neemt u gepast geld mee. 
De deelnemerskosten voor alle aan deze dag deelnemende gildebroeders/gildezusters 
van de N.B.F.S. bedragen € 15,00 per persoon, voor de lunch en 3 consumptiebonnen.

De inschrijving stopt als het aantal van 375 deelnemers is bereikt !!!
Het is wel het streven om   elk gilde   in de gelegenheid te stellen vertegenwoordigd te zijn  
op deze dag. Mogelijk kan het zijn, dat het opgegeven maximum aantal gildeleden per 
gilde, daardoor alsnog voor een of meerdere gilden moet worden teruggebracht. Wij 
hopen op gildebroederlijk begrip daarvoor.

Parkeren:
Kan op de parkeergelegenheid bij het provinciehuis.

Ochtendprogramma.
10.00 - 10.15 uur: Formeren van de gildestoet op de Parade in Den Bosch
          10.15 uur: Intocht van de gildestoet in de kathedraal
10.20 - 10.30  uur: Afhalen van de celebranten in de sacristie door de federatie-

voorzitter en het opluisterende gilde
10.30 - 11.30  uur: Eucharistieviering. Hoofdcelebrant Bisschop Mgr. Dr. G.N.J. de Korte

11.35 uur Vendelgroet buiten op Parade door het Onze Lieve Vrouwe en 
H. Willibrordusgilde uit Wintelre

11.45 - 12.00  uur: Op eigen gelegenheid naar het provinciehuis. 
Na het ophalen en betalen van de lunchkaart kan men aansluiten
voor de ontvangst met koffie, thee en het lunchbuffet in de hal 
van het Provinciehuis.
Welkomstwoord door Commissaris van de Koning Wim van de Donk

Middagprogramma. 
14.00 uur Welkom en jaarrede door voorzitter Jos Verbeeten

Stand van zaken toekomst
Huldiging van enkele verdienstelijke gildebroeders

14.45 uur Presentatie door Jan Vera over "Vendelen"
15.00 uur Vendelgebed door Dennis van den Bosch en Casper Nouwens
15.20 uur Stand van zaken Commissio Mixta door Johan Bax en Nico van de Ven
15.35 uur Acrobatisch vendelen door Dennis van den Bosch
15.45 uur Presentatie gilde-app door Stefan Klerks
16.00 uur Hapje en drankje in de hal van het provinciehuis
17.00 uur Einde middagprogramma

Wij hopen u met velen te mogen begroeten op zaterdag 12 oktober a.s. 

Met vriendelijke gildegroet, 

Namens het federatiebestuur,

Annie Maas
secretaris NBFS
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