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KRING KEMPENLAND 
 
districtcentrumkringkempenland@gmail.com  

        

 
 
 
 
Gildebroeders en –zusters,  
 
Hierbij nodig ik jullie uit voor een vergadering van District Centrum op:  
donderdag 5 maart 2020 aanvang 20.00 uur in het gildehuis van Sint-Martinusgilde 
Tongelre in de Boghten .  
 
Zoals in 2013 besloten is, worden de leden van de diverse technische commissies en klankbordgroep jeugdbeleid ook 
uitgenodigd om de Districtsvergaderingen bij te wonen.  
Een vast agendapunt is de ontwikkelingen in deze commissies.  
Ik verzoek de secretarissen van de gilden deze agenda en vergaderstukken door te sturen naar de leden van hun gilde die lid 
zijn van een technische commissies. 
Ik hoop dat we een goede vergadering zullen hebben. 

 
Met gildegroet, 
 
Raadsheer District Henri van Hout  
 
Agenda: 
 
1. Opening en mededelingen van de Districtsraadsheer. 
 
2. Notulen van de VORIGE Districtsvergadering van 24 oktober 2019  
 
3. Notulen van de Algemene Najaarsvergadering Kring Kempenland van 18 november 2019  
 
4. Ingekomen en verzonden stukken, voor zover van belang. 
 
5. Financiële zaken, verhoging contributie 2020. 
 
6. Jaarverslagen Technische Commissies. 
 
7. Bespreken formulier leeftijdsopbouw. 
      Graag overzicht per gilde over leeftijdsopbouw gildeleden  
 
8. Vrijwilligers voor overleggroepen commissies. 

a. Ledental 
b. Activiteiten 
c. Het grotere verband 
d. Eventueel: het gildepak 

 
9. Opgave van: 

• overleden gildebroeders en gildezusters, vanaf voorjaar 2019.  

• verleende Pauselijke en Koninklijke onderscheidingen.  

• nieuwe Keizers en Koningen. 
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Gelieve deze op het informatieformulier te vermelden en ook wisseling van bestuursleden, met name van de secretarissen 
met hun e-mail adressen!!!! 
De overleden gildebroeders worden voortaan eenmaal per jaar tijdens de Voorjaarsvergadering herdacht.  

 
10. Stand van zaken herverkiezingen en vacatures in: Kringbestuur, districten en 

commissies. 

• Vicevoorzitter Dré Bemelmans is aftredend en herkiesbaar 

• 1e Secretaris Gerard Gorselink is aftredend en herkiesbaar 

• Districtsraadsheer Oost, Jan Teunissen is aftredend en herkiesbaar 

• Districtsraadsheer West, Wouter Hompes is aftredend en herkiesbaar 

• Plaatsvervangend districtsraadsheer Noord, Piet van de Laar is aftredend en 
herkiesbaar 

• Raadsheer gildedagen is aftredend en herkiesbaar 

• Raadsheer geweerschieten is aftredend en herkiesbaar 

• Raadsheer SAT is aftredend en herkiesbaar 
 
11. Te organiseren activiteiten in 2020. 

• In Kring Kempenland zijn in 2020 de volgende activiteiten  georganiseerd: 
Het Jeugdtoernooi op zondag 10 mei bij Sint Agathagilde Heeze  
Denk aan inschrijvingen! 

• De Kringgildedag op zondag 7 juni  bij het Sint Catharina & Sint Barbaragilde Leende. 
Denk aan inschrijvingen! 

• 28 juni 2020 Pausmis Den Haag 

• 17 september 2023 Federatietoernooi vendelen-trommen-bazuinblazen- 
 Standaardrijden 

• april 2024 Federatietoernooi Kruisboog op Wip 

• 1 september 2024 Federatietoernooi geweerschieten 
 
12. Stand van zaken KNTS. 
Tot op heden weinig nieuws 
 
13. Nieuws van NBFS. 
De huidige voorzitter Jos Verbeeten heeft aangegeven “op termijn” te willen aftreden. 
Eventuele kandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden en daar is een functie 
omschrijving beschikbaar. 
 
Er wordt een bondskantoor opgericht dat moet dienen als ondersteuning en uitvoerend 
orgaan waar gilden binnen de federatie terecht kunnen met hun vragen. 
 
14. Ontwikkelingen in de technische commissies, (herverkiezingen, jaarverslagen) 
 
15. District Centrum  

• 100 jaar Groot Eindhoven / activiteiten namens Eindhovense gilden? 

• 18 september bevrijding   

• Districtsdag 2021?  

• Begeleiding andere gilden bij uitvaart gildebroeders kleine gilden  
 

16. Rondvraag. 
 

17. Datum volgende vergadering. 
 

18. Sluiting. 

 


