
Brainstormsessies over de toekomst v.d. gilden in Kring Kempenland per District.  Sept. 2019 

 

Welke activiteiten ontplooien onze gilden al, náást de “normale” vaste gilde-activiteiten:  

Intern: 

• Schieten met buks; vlakboogschieten 

• Kaarten; beugelen; Jeux de Boules; borrel; contactavond; gourmetavond; BBQ; 

• Nieuwjaarsreceptie 

• Samen zilver poetsen;  

• “Pietjesdag” → speciale activiteit zonder uniform; filmavond; pubquiz;  

Extern: 

• Schietwedstrijd voor verenigingen, beroepsgroepen of andere geïnteresseerden uit 

de wijk of dorp; Burger(kermis-)koning;  Hoaneschieten;  

• Gildeles bij scouting of school; scholenproject; Expositie- en informatiepunt maken 

bij park;  

• Luchtbuks schieten voor mensen (met name jeugd) van “buiten”; vlakboog schieten;  

• Vendel- en Tromdemonstraties;  

• Fietstocht (-en); Jaarmarkt; Beachvolleybaltoernooi; Trekker-trekwedstrijd; 

Kofferbakverkoop; Heel het gilde bakt; Bourgondisch feest; Touwtrekwedstrijd; 

Moppentapavond; Kermisvoetbal; Boekenmarkt; Vlooienmarkt; Oliebollentrommen; 

Sjors sportief, presentatie bij kindervakantiewerk; Stappen en happen; Onnozele 

kinderen; wandeltocht; kaarten; Jeux de Boules 

• Middag voor sponsoren;  

 

 

“sociale” activiteit: 

• Onderhoud kerk; onderhoud kerkhof; leveren misdienaar; H. (openlucht-) mis 

verzorgen; graven delven; deelname aan Bedevaart; communicanten begeleiden;  

• Bijenhal gebouwd; Kerststal opbouwen; meehelpen aan bep. Historische routes;  

• vervoer van mensen die slecht ter been zijn; maaltijden bezorgen; ontvangst 

rolstoelers; verkeersregelaars;  

• vrijwilligers Zonnebloem; vrijwilligerswerk in verpleeghuis;  Voedselbank; Poolse 

kinderen; Dementerenden; iedere vrijdag voor ouderen; collecte houden;  

• Onderhoud van een -herdenkings- monument; instandhouding v.d. kinderboerderij; 

instandhouding museum;  

• Kerst-Inn voor alleenstaanden op 1e kerstdag volledige maaltijd;  

• Gratis beschikbaar stellen van Gildelokaal en/of terrein. 

 



 

Speciale activiteit voor het werven van nieuwe leden: 

• Brainstormavond met leden; Plan van Aanpak gemaakt; “Denktank” samengesteld;  

• Mond op mondreclame; 

• Leden v.d. scoutingvereniging uitnodigen   

• Putten uit vriendengroepen; familieleden benaderen;  

• Vorm een commissie “werving nieuwe leden” 

 

Goede ideeën: 

• Manieren zoeken om elkaar vaker te spreken als gilden; meer interactie tussen de 

gilden; Écht in gesprek gaan met elkaar; 

• In Eindhoven wellicht met alle Catharinagilden H. mis organiseren 

• Maak gebruik van Internet en ga bijvoorbeeld ook “vloggen” (→ digitaal gaan) 

• Kan het handboogschieten misschien een extra impuls krijgen  ? 

• “onervarenheid” - van de jeugd – blijven respecteren; Jeugd op een “voetstuk” 

zetten; 

• Blíjven respecteren van de kleinere gilden 

• Rubriek “Wist u dat?” → in plaatselijk blaadje; goed contact met plaatselijke media;  

• Laat je zien in het dorp of wijk; Je openstellen voor dames als gilde (en dat hoeft nier 

persé als gildezuster); Actief en positief zijn!;  

• Zorg dat je méér jeugd opneemt in het bestuur; jeugd verantwoordelijkheid geven 

• Niet alles in uniform 

• Algemene ledenvergadering inhoudelijk kort maar krachtig en vervolgens in groepen 

bij elkaar bepaalde onderwerpen bespreken 

• Media zoals Omroep Brabant proberen in te schakelen; meer publiciteit;  

• Organiseer een interessante avond over de geschiedenis van het gilde/dorp, samen 

met de heemkundekring.  

• Ga eens kijken bij “– Jeugd – OLS”  in Limburg 

• Maak (of laat het maken door een professional….) een complete analyse van je gilde 

zodat je precies weet waar je staat en vorm hiermee een Plan Van Aanpak.  

 


