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Datum: 
 
Onderwerp: uitnodiging brainstormsessie  
over de toekomst van de gilden   
 
 
Beste gildebroeders van District centrum 
 
Graag nodigen wij jullie uit voor een brainstormsessie over de toekomst van de gilden in 
Kring Kempenland. Deze bijeenkomst komt in de plaats van de reguliere najaarsvergadering 
van jullie district.  
 
Voor district centrum is dat : 24-10-2019 om 20.00 uur bij het Sint Jorisgilde Stratum 
 
 
Aanleiding.  
De toekomst van de gilden is al een aantal jaren onderwerp van gesprek (en zorg) Een en 
ander kwam goed tot uitdrukking in de enquête die door alle gilden is ingevuld. Bij zijn 
aantreden - nu zo’n anderhalf jaar geleden - heeft onze voorzitter Roeland van Hooff 
aangekondigd dat hij alle 52 gilden van Kring Kempenland gaat bezoeken. Het doel was en 
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. 
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 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. 
Hoewel Roeland nog niet alle gilden heeft bezocht willen we als Kringbestuur toch dit najaar 
al beginnen met een brainstormsessie per District over dit onderwerp. 
 
Samenstelling gezelschap 
Voor wat betreft de samenstelling van het gezelschap gaan we uit van één afgevaardigde 
per gilde omdat de groep anders te groot wordt voor zo’n brainstormsessie.  
Die afgevaardigde hoeft niet de Hoofdman  of ander lid van de Overheid te zijn. Liever niet 
zelf! Er worden per slot van rekening geen besluiten genomen en wij zien en spreken de 
bestuurders van de gilden toch al met enige regelmaat. We zoeken ‘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 buiten de kaders 
durven te denken en gedachten en ideeën uit te wisselen. Het zou ook mooi zijn als we wat 
betreft leeftijdscategorieën een gemêleerd gezelschap krijgen.  
 
Deelname belangrijk 
Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk wij het vinden dat elk gilde in onze Kring 
een afgevaardigde stuurt. Wij zullen ervoor waken dat deze sessie een éénmansactie van de 
Districtsraadsheren en/of de leden van het DB wordt. Zij zullen de bijeenkomst inleiden en er 

 



verder voor zorgen dat de deelnemers vrij van gedachten kunnen wisselen over wat we 
zouden kunnen doen en wat er nodig is om de toekomst van de gilden in onze Kring op een 
goede manier te waarborgen. Om jullie alvast wat ideeën aan de hand te doen treffen jullie 
hierbij een lijstje aan van activiteiten en ideeën die Roeland tijdens zijn gesprekken met 
diverse gilden heeft opgetekend. 
 
Wij, de Schuttersgilden van Kring Kempenland, wij zijn de moeite waard. Onze tradities, 
onze normen en waarden én onze broederschap verdienen een goede toekomst.  
Wij kijken er naar uit om hiermee samen met jullie aan de slag te gaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Kring Kempenland, 
 
De voorzitter,   de secretaris, 
Roeland van Hooff  Gerard Gorselink 
 
 
 


