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Verslag  Gildehuis Sint Willebrordusgilde Esch 

Haarenseweg 22A 
5296KB Esch 

Aanwezige gildes:  
St. Ambrosius Sebastiaan Udenhout, St. Joris St. Sebastiaan Enschot Heukelom, 
St. Ambrosius Loon op Zand, St. Catherina St. Joris Rosmalen, St. Willebrordus 
Esch, St. Willebrordus Heeswijk, St. Joris Geffen en St. Antonius Abt Nuland.  
 
In totaal waren er 17 gildebroeders en zusters aanwezig.  
 
Afmeldingen: Simone van de Wijgert, Jan Schakenraad, federatieve jeugdcommissie, 
enkele leden kringbestuur Maasland en Schuttersgilde Lexmond  

 
1. Opening om 13:00 uur 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij onze derde jaarvergadering. De 
koffie en thee wordt verzorgt dat het gilde van Esch. De presentielijst wordt rond 
gegeven.  
Er zijn geen toevoegingen op de agenda.  
 
 

2. Terugblik afgelopen jaar 
De notulen van de vorige jaarvergadering wordt goedgekeurd. Waarna we inzoemen 
op de activiteiten die we dit jaar hebben georganiseerd.  
 
  
Jeugddag  
Op zaterdag 13 april hebben wij onze jeugddag georganiseerd. Wij hebben dit 
vormgeven door een zeskamp uit te zetten. Hierbij was het doel om de kinderen 
kennis met elkaar te laten maken op een andere manier dan tijdens een gildedag. 
Het was een hele leuke dag waar veel jeugd bij aanwezig was. Dankzij al de 

sponsoren hebben we een springkussen neer kunnen zetten voor de jeugd en een 
klein bedrag als inschrijfgeld kunnen hanteren om de jeugd de gehele dag te 
voorzien van eten drinken en een snoepzak. Het springkussen viel erg in de smaak, 
deze was de gehele dag druk bezet. Voor in de avond hadden we 
een pubquiz georganiseerd. Helaas was hier geen animo voor waardoor we dit 
volgende jaar niet meer organiseren en zijn wij verder aan het kijken hoe we de 
jeugd die 18+ is toch samen kunnen brengen. We hadden deze dag 19 deelnemers. 
De winnaars van de dag waren:   

• Yentl Groenendaal van het gilde St. Ambrosius Loon op Zand  
• Wytze Bonninga van het gilde St. Ambrosius Loon op Zand   
• Thorsten Smestsers van het gilde St. Ambrosius Loon op Zand  
• Frederieke Keulemans van het gilde St. Joris Udenhout  
• Ilse van Bragt van het gilde St. Willebrordus gilde Esch  
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Momenteel zijn wij alweer bezig met jeugddag van 2020 deze zal plaatsvinden op 
zaterdagmiddag 25 april 2020 te Esch.   
 
 
Kringdag  
Ook zijn we bij de kringdag in Nieuwkuijk geweest. Daar hebben wij leuke 
activiteiten voor de jeugd georganiseerd waaronder een rodeo-stier en een 
springkussen. In samenspraak met jeugdvakantiewerk waren er nog een aantal 
spellen uitgezet. Er hebben veel kinderen, niet alleen gilde-jeugd, aan de activiteiten 
deelgenomen. Jeugdvakantiewerk heeft deze dag bij de activiteiten gestaan zodat wij 
onze wedstrijden konden doen en voor nieuwe commissieleden konden zoeken.   
 
Op basis van feedback van deze gildedag hebben we een draaiboek ontwikkeld zodat 
het voor het gilde duidelijk is wat ze van ons kunnen verwachten. Hier gaan wij 
straks verder op in.  
Binnenkort gaan we in overleg met het gilde van Nuland waar de kringdag in 2020 
georganiseerd gaat worden.   
 
Beleidsplan 2017-2022 
Een van de punten van ons beleidsplan waar wij ons dit jaar op gericht hebben is 
de site. Afgelopen jaar zijn er enkel vorderingen geweest voor de site. Deze is helaas 
nog niet online. Doormiddel van de site willen wij meer bekendheid creëren naar de 
jeugd toe. Dit doen wij ook door tijdens kringdagen met de jeugd in contact te 
komen en door onze jeugddag te organiseren.  
 

 
 
 

3. Vooruitblik  
 
Activiteiten: 
Op zaterdag 25 april organiseren wij onze 2e jeugddag voor de jeugd van Kring 
Maasland. Hier gaan we straks verder op in.    
Op 31 mei 2020 is onze kringgilde dag in Nuland. Hier hopen wij ook weer een 
mooie activiteit voor de jeugd neer te zetten.  

 
 
Beleidsplan: 
Een van de punten is verbroedering. Hier willen wij aan tegenmoet komen door het 
organiseren van een jeugddag en activiteiten te organiseren bij de kringgildedag. We 
willen zichtbaar zijn voor de jeugd. Ook willen we een activiteitenkalender op de 
site/ facebook zeten. Hier komt de gildedag op maar ook activiteiten die gildes 
organiseren waarbij andere gildeleden ook welkom zijn. Een tip vanuit de 
vergadering is om in het jaarverslag te kijken welke gilde-jeugd we hebben die je 
minder ziet en hier naar toe te gaan om deze jeugd er meer bij te betrekken.  
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Frankrijk/Duitsland: 
Wilfried Michels heeft uitleg gegeven over de dagen in Frankrijk. Dit jaar zullen de 
dagen van 10 tot 15 juli plaats vinden. De reis en het verblijf wordt vanuit Europa 
vergoed. Er worden verschillende keren demonstraties gegevens waarna er 
voldoende vrije tijd is om andere mensen te leren kennen.  
Afgelopen jaren zijn er een aantal leden van onze kring naar Frankrijk, Loches 
geweest die hier positief over te spreken zijn. Ook dit jaar willen we weer met een 
delegatie naar Frankrijk, als je interesse hebt kun je je aanmelden bij het 
secretariaat van de jeugdcommissie van Kring Maasland. Naast Frankrijk is er dit 
jaar ook de mogelijkheid om 2 dagen naar Duitsland, Wemeldingen te gaan. Dit zal 
plaatsvinden op 8 en 9 mei. Ook hier geld het voor dat als je mee wilt je via de 
jeugdcommissie kunt aanmelden. De jeugd die mee wil moet wel zelfstandig. Gerry 
van de Schoot geeft aan het handig is om een bestandje te maken met een 
beschrijving van de dagen waarbij mensen die zijn mee geweest een kort stukje 
schrijven over de beleving van de dagen.   
 

 
 

4. Samenstelling commissie 
 

De commissie is altijd op zoek naar nieuwe commissieleden. Kandidaten kunnen 
zich tot 7 dagen voor de vergadering melden bij het secretariaat.  
 
Simone (secretaris) is aftredend, herkiesbaar, maar heeft aangegeven haar functie 
als secretaris deels neer te leggen. Eline van Brunschot (adviseur Kringcommissie 
jeugd) wordt door de kringcommissie jeugd voorgesteld als ondersteunend 
secretaris. De vergadering gaat hiermee akkoord.   
 
Janne van Oskam heeft aangegeven lid te willen worden van de jeugdcommissie. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.  
 
Het is ook mogelijk om met een van de activiteiten mee te helpen op de dag zelf 
maar je mag als je het leuk vind ook mee helpen organiseren.  

 
 

 
5. Jeugddag Kring Maasland 

 
Op 25 april 2020 organiseren we weer een jeugddag op dezelfde locatie als vorig jaar 
(Gildehuis Sint Willebrordusgilde Esch, Haarenseweg 22A). Door goede feedback 
van Janne, die vorig jaar zelf heeft mee gedaan, is er dit jaar gekozen om de grote en 
kleine jeugd apart te houden. We zijn flexibel in de vorming van groepen zodat 
bijvoorbeeld een jeugdlid van 15 die liever bij de 16+ groep wil dit gewoon kan. Dit 
jaar mag er per jeugdlid 1 vriendje of vriendinnetje van buiten het gilde meenemen 
om deze kinderen ook kennis te laten maken met het gilde. We houden de jeugddag 
beperkt tot de jeugd uit onze eigen kring i.v.m. dat we dan meer 
begeleiders/vrijwilligers nodig hebben en we eerst de jeugd van onze eigen kring bij 
elkaar willen brengen. Het is eventueel in de toekomst wel mogelijk om ook gildes 
buiten onze kring uit te nodigen. Ouders en begeleiders die hun jeugd komt 
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brengen zijn van harte uitgenodigd om te blijven en eventueel te helpen met 
begeleiden van groepen of spellen.   
 
Door de slecht bezochte PubQuiz avond organiseren we dit jaar geen avond 
programma. We zijn nog in overleg hoe we de 18 + jeugd bij elkaar kunnen brengen.  
 

 
6. Draaiboek Kringgildedag Maasland 

 
Door de feedback van de kringdag Nieuwkuijk hebben wij een draaiboek opgesteld 
voor het organiserend gilde van de kringgildedag, zodat het voor het gilde duidelijk 
is wat ze van ons kunnen verwachten.  
 
Over onze jeugdcommissie kring Maasland 
Welke functies er binnen de jeugdcommissie zijn en wie deze functies vervullen. 
Hierin staat hoe wij zijn te bereiken, wie welke functie bekleed, het aantal leden van 
de commissie en wat je van ons kunt verwachten. We hebben zelf geen budget, 
waardoor de eventuele kosten voor het gilde zullen zijn.  
 
Keuzes om rekening mee te houden 
De keuzes zijn gebaseerd op voorgaande activiteiten: keuze in tijdsstip na 
wedstrijden of de gehele dag. Deelnemers veld, leeftijdscategorie, wel of geen jeugd 
van buiten het gilde. Prijzen, deze kosten zijn voor het gilde. Ook beschrijven we wat 
voor voorzieningen wij nodig hebben bijvoorbeeld stroom.  
 
Activiteiten in het verleden  
Hierin beschrijven welke activiteiten we hebben georganiseerd. Zoals puzzel tocht 
tijdens de gildedag in Udenhout  
Ook dat wij gebaad zijn bij hulp vanuit bijvoorbeeld jeugdvakantiewerk of de 
scouting.  
 
Tip om tijdens gildedag ook een kistje neer te zetten voor sponsorgelden.  
 

7. Rondvraag 
Gerry van der Schoot: Ik dank jullie vanuit het kringbestuur voor wat jullie het  

afgelopen jaar hebben gedaan. Ik heb voor jullie een plattegrond voor de kring 
gildedag mee genomen. Waar er naast de tent ruimte is gemaakt voor een stand 
voor de jeugd. Het programma van de gildedag zal als volgt gaan: 
08:00 uur ontvangst 
09:00 uur mis 
11:00 uur erewijn 
12:00 uur opstel optocht (1400 á 1500 m) 
14:00 uur start wedstrijden aansluitend prijsuitreiking in de tent  
 
Ben Vissers: Ik nodig jullie uit om op 12 maart te komen vertellen over jeugddag. 
De officiële uitnodigingen komt nog. Jullie mogen dan een presentatie van 15 
minuten houden over wat jullie jeugddag inhoudt.  
 
Gerard Oskam: Janne succes in de commissie. 
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Gilde st. Willebrordus: Alle consumpties betaald het gilde. Voorzitter bedankt het 
gilde hiervoor.  
 
Rob Elings : Kunnen jullie het pony rijden promoten?  
Gerry van der schoot: Dit licht vooral bij de commissie standaard rijden, daarnaast 
willen niet alle gildes standaardruiters. Het gilde St. Willebrordus uit Heeswijk 
organiseert een speciale standaardruitersdag als er geen kring gildedag is in 2022. 
Eventueel dat jullie hier jeugd kunnen benaderen.  
 
Wil van Spaandonk: Kunnen jullie vier keer per jaar iets aandragen voor de 
gildetrom waardoor de jeugd ook de gildetrom gaat lezen. Dit kan al bijvoorbeeld 
een puzzel of een kleurplaat zijn. Gerry van der Schoot: Dit zou meer iets zijn voor 
de federatieve jeugdcommissie. Voorzitter: Een goed idee we nemen het mee naar 
het federatieve overleg.  
 
 
 

8. Afsluiting en vaststellen volgende vergadering 
 
Voorzitter bedankt de vergadering voor de komst en bedankt het gilde voor de 
gastvrijheid.  
De volgende vergadering zal plaats vinden op het gilde St. Ambrosius te Loon op 
Zand  


