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Via “nieuws NBFS 2.0” wil de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) jullie 
meenemen in het overgangstraject naar de NBFS 2.0

Waarom deze nieuwsbrief
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de NBFS van 14 september 2021 heeft 
de Club van Vier het organisatieplan gepresenteerd met daarin de plannen voor de nieuwe
organisatie. 
Een aantal kringbesturen is, middels informatieavonden, bijgepraat en het is de bedoeling 
dat de overige kringen op korte termijn nog bezocht worden. Elke keer als er weer een 
volgende stap is gezet in het transitieproces zullen wij jullie hiervan, via “Nieuws NBFS 
2.0", op de hoogte brengen.
 
Waarom een NBFS 2.0?
Tijdens de hoofdliedendag in 2014 hebben de gilden een manifest aangenomen waarin zij 
zich achter het voorstel van de NBFS schaarden om de gilden, ook voor de toekomst, 
klaar te maken.

De maatschappij is snel aan het veranderen en het verenigingsleven, dus ook de gilden, 
moeten zich daaraan aanpassen willen zij overleven.
Het besturen van een gilde vraagt tegenwoordig andere zaken dan in het verleden. Wet- 
en regelgeving wordt gecompliceerder en steeds wordt van besturen, meer 
professionaliteit vereist, terwijl ze daarvoor meestal niet zijn opgeleid.

De NBFS 2.0 wil op deze behoefte inspelen en proberen vragen van kringbesturen en 
individuele gilden te beantwoorden vanuit het idee dat de NBFS een kennisbureau moet 
zijn van en voor het gildewezen.
Binnen de Brabantse gilden is veel kennis aanwezig op diverse terreinen, maar waarom 
zouden we deze kennis niet ten dienste stellen van elkaar, want “samen” is iets wat elke 
gildebroeder kent.

Concrete voorbeelden
Een gilde heeft moeite met het werven van nieuwe leden, terwijl een ander gilde een 
ledenstop heeft.
Wat is de succesformule en wat kunnen wij van elkaar leren?

Door de uitbreiding van een woonwijk moet een gilde uitzien naar een nieuwe 
accommodatie?



Hoe pak je dit aan, welke vergunningen heb je nodig, hoe ga je met bezwaarschriften om 
en zijn er mogelijkheden voor een verhuisvergoeding? 

Gilden willen de plaatselijke en regionale pers betrekken bij hun activiteiten.
Hoe benader je de pers en hoe schrijf je een pakkend persbericht?

De overheid van het gilde wil jongeren meer bij de toekomst van het gilde betrekken.
Hoe kunnen wij jongeren klaarmaken om straks het “stokje” over te nemen?

Brabant heeft een groot potentieel van nationale en internationale bedrijven
Op welke wijze kunnen wij het Brabant-gevoel uitdragen om zo de gilden  aantrekkelijk te
maken als Brabant-product?

Dit zijn slechts enkele onderwerpen waarmee de nieuwe NBFS zich bezig moet gaan 
houden en waarvan alle gilden in Brabant profijt kunnen hebben. 
Elk individueel gilde kan “het wiel uit gaan vinden” maar waarom is dat nodig als we van 
elkaar kunnen leren.

Wat merken de kringen, gilden en commissies van de nieuwe organisatie?
Kringen kunnen bij de NBFS, als kenniscentrum, terecht met algemene vragen waarvan zij
de kennis niet paraat hebben.
Een van de belangrijkste veranderingen is dat gilden de NBFS rechtstreeks kunnen 
benaderen met specifieke vragen. Overigens worden kringen altijd op de hoogte 
gehouden.
De federatieve commissies blijven hun uitvoerend werk doen, maar krijgen, gezamenlijk 
een rechtstreekse vertegenwoordiger in het uitvoerend bestuur.
Het bestuur neemt haar besluiten in gezamenlijkheid waarbij een intercollegiale toetsing 
plaats zal vinden zodat we  beter - uniforme - besluiten kunnen nemen.

Maar we zijn er nog niet!
Het is nu aan de kringen om hun visie op de nieuwe NBFS te geven . Daarna zal het 
organisatieplan aan de Algemene Ledenvergadering van de NBFS worden voorgelegd, 
zullen de statuten en huishoudelijk reglement moeten worden gewijzigd en gaan we op 
zoek gaan naar deskundigen die het bestuur gaan bemensen.

Mocht U vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze nieuwsbrief hebben, dan kunt U 
deze via het secretariaat van de NBFS (secretariaat@schuttersgilden.nl) indienen. 
Geef bij het “onderwerp” aan: “CLUB VAN VIER” 


