BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING
KEMPENLAND
AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN
SCHUTTERSGILDEN

Secretariaat: Mgr. Frenkenstraat 20
5674 RW Nuenen (Gerwen).
E-mail: secretariskringkempenland@gmail.com

Gerwen, 3 april 2018
Aan: De Overheden van alle gilden Kring Kempenland, Bestuursleden, Ere Raadsheren, Technische
Raadsheren en commissieleden van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland.

Geachte gildebroeders/gildezusters,
Hierbij nodig ik U allen uit voor de Algemene Voorjaarsvergadering van onze Kring, welke gehouden
wordt op DINSDAG 16 april 2018 bij het Sint Jorisgilde aan de Boutenslaan te Eindhoven. Aanvang
20.00 uur.
U wordt verzocht bij binnenkomst van de zaal de presentielijsten te tekenen.
Er kan tijdens de vergadering NIET gerookt worden.
Hieronder volgt een agenda, waarover vast kan worden nagedacht en eventuele aanvullende
agendapunten kunnen vooraf aan de vergadering worden ingebracht.
Agenda:
1. Opening door de Kringvoorzitter, berichten van verhindering.
2. Herdenking van de overleden gildezusters en gildebroeders.
3. Mededelingen van de Kringvoorzitter.
4. (Her)verkiezing leden Kringbestuur.
 Aftredend en herkiesbaar is de voorzitter, Felix Crooijmans;
Binnen de statutaire termijn is door de gilden geen tegenkandidaat voorgesteld.
 Aftredend en niet herkiesbaar (in verband met het niet meer kunnen combineren met werk),
2e Secretaris, Volkert Scheepers;
Bart van Lieshout, gildebroeder van het Heilig Kruisgilde Gerwen, heeft zich gemeld als
kandidaat voor deze functie bij het Kringbestuur. Het kringbestuur staat achter de
kandidaatstelling en wil graag de heer Van Lieshout presenteren als kandidaat.
Binnen de statutaire termijn is door de gilden geen tegenkandidaat voorgesteld.
 De functie van Technisch Raadsheer Kringgildedagen wordt tijdelijk door Tony Vaessen
ingevuld. Zoals eerder gemeld betreft het hier een periode van twee jaar, welke dit jaar
afloopt. Dringend (herhaald) verzoek om kandidaten aan te dragen. Het zou fijn zijn als we
daar een kandidaat voor vinden, die dan al een jaar kan meelopen.

5. Notulen van de Algemene Najaarsvergadering 13 november 2017 (en vaststelling/Goedkeuring
hiervan).
6. Recap van verslagen Districtsvergaderingen voorjaar 2017.
7. Ingekomen en verzonden stukken, voor zover van belang.
8. Verslag kascommissie/Financiële zaken met toelichting balans en resultatenrekening 2017 en
begroting 2018.
9. Ondertekening contract met Heilig Kruisgilde Gerwen voor organiseren Kringgildedag zondag 2
juni 2019
10. Jaarverslagen Technische Commissies, alsmede oproep aan de commissies en Klankbordgroep
Jeugd voor doorgeven vergaderdatums.
11. Stand van zaken Jeugdtoernooi bij het Sint Jorisgilde in Bladel.
en Kringgildedag 2018 bij het Evoluon.
12. Nieuws uit de Federatie
13. NBFS toernooien in 2018, met organiserende verenigingen Kring Kempenland:
- NBFS toernooi Kruisboog op de wip op zondag 15 april 2018 bij het Sint Jansgilde Soerendonk ;
- NBFS toernooi geweerschieten op zondag 2 september 2018 bij het Sint Sebastiaangilde Borkel.
14. Nieuws van de KNTS
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

Met gildegroet, namens Bestuur Kring Kempenland
Gerard Gorselink
1e secretaris Kring Kempenland

